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 0 (رمل)  ءارلاف راح 2 < مالوش ظ

 ريكو محا ناد 5 « ىلع ةعضرأت كاحاذا

 ءايلامنا رياك يامشو هيرشي هيلعراكا حزرب ا
 (ب) (مالازست) لجمسابكو

 5م اهم

 ند-وزتت 0 هدا فريثالا نما

 ”هليوطل !يسردول

 ”هليزهلا

 هلوأعباسلاءز 1 اهمليو برعلاناسل نمسداسلا رام

 نيمآ هلاضفاوهنع هلاك ١ ىلع هللا انناعأ( رأم ه« ءارلا فرح ملا لصفإ



 م1

1 

 و هود د -دو س ىو

 بة وراكم ةيمدالا #3 اهل طبق عدي مهن 1
 - يبا

 اهدي تااشاذا اراينك قاتلا تراك اىمصالا لاهو مهعئاذاارايتك 1 .رلارك !نموءاولاك

 .٠ . و 24 8- ع -

 حاجعلا ىفو ريالا ءانب 14 او هن امو ةلاحإهملع تاح اوهءهعطتماو هتالدتسا اذ اراك
- ٠ 2 7 7 

 .٠  0 5 5 4سى. . ع |.:. 51

 راوكااو موفافةراوك عج وهامناةراوك عمبسدارتاوكسلا نا ىدنعو هدا لاق رعاوكلا ََ 7 . . ٠ «ا 57 0 7 3 -

 ا ا 000
 اهاسع لكل اةراوكو ىرهو لا همف لسعد لال س آر !قيضناب_ضقنمذخت تدءةراوكلاو

 0 2 هم ») هو ع ا 7 5 2 ,

 متاان روك اهدحاوةقدصلةفااراوك ردع ادا والا هلع لاح د ىفو عمشأا ىف

 © سو و

 : كروكر مترف اروك ضرالا تركو كو ةقدص لعل ىف سدل هنأ دار ًريبانزلاو لكلا تدب وهو

 تارا يلا رار

 وسسو9 ل ه» م وم

 لعموم نعروكلا ةورذ 0 هنك ' انمتيربغا اذا موديَفو

 ع 5< هكرس 2
 مئلىأ كوكل دو ا زاريسفلا يتوكل وعلو نع نوع زاكلا شروط لانيادب

 سس

 وه 5 21 0 3 0 دو <

 رمسكو فثالا ور ميظعلا هنأ, فاريبسلا اهرسةةفصهب وسساهلعجوةوطظعلا ةثورلا ىروكملاو

 50 هع : 7 1 ا
 هنعراتثكم شارو ملح رو هلريطنالو عارك لاق ءاهلا كلد لكى الاوروكملاةشفاالا

 دلحو اق زوهودادط ارك ريكلا رك 2 ةماعلا, ضرر وك سيح نا اضيأ هلريظنالو لاك

14 

 1 كلذ نموهريكلا لّدمءودسلا س ءاخلا لمي دخلا فو ةركوراج أ !عجلاو

 ا

 رعاشاالوةيلعت رمسسفالوا بط عصابي بت قنتوكلاك هسا 418

 بنارآلا ماض أ ١ مدام 3 امن "اك اعابقامتداعن 1

 4 ان 0

 امناةغللا ردك ىففورعع كلذ سالو ناريك ىلعاربكر سك. رانلا نمّدو ست ثاريكلا يداقملاك
 هر - 5 ه- 4 1 0

 نةورعلاف دو ركوراك الا عداشملافانمنا العث ل-ءلول_>رلاوهو روكلا عج ناريكلا

 درولا

 نإ » 2 نول“ 1 . 2 د 1 1

 1 ريك !لجرلا ىلع تبرك اديروتالافو هيابل ا. متاذا اراك لجرلل ل جرلا راك او حاتالا دعب

 000 ا ا ل هدد ىلا هدوم * ا و ويلا ل
 فدحدقو نيل ىلاعفنالماللا ديد تب ىلعفموهولاق هعجاذا هر وكن مذوخأمةْغا همفرمملا

 : ّك 0 وو ا
 ١ داد_طاذنق“ 2 يذلا ىزلاريكلا هديسنبا روكلاوهفنيطلا ن : ءىبرملاا ماو تافاعؤذ طاع ا

5 

5 



 ا (روك) ءارا فرح « فاكلال صف

 2 , هد ٠ 27 ويل 2 4

 ىسأر ىلعةمامسعلا ترك لاشي و تنهذو تادمضا تروكدها لاقو ركب روكح ةسرافااب

 4 ةم.5 2كم م0 9 1 1 1 وو 5 9
 ل-ةهتروك ةدادسعول آلاقو ىعم م شفا سش ةخالالافو اَّمففلاذااهروك ١ اهتروكواهروك أ

 2 . 1 8 7 0 ل ل ه_-
 ع كعلافوءارفلا لوقوهواهووض بهذ تروك ةدانق لاهو ىدمتف فان ةمامعلار وكت

 ها - 989 89 صس

 1 طمئاحلا تنوعا اهبْرْرَوُف ميس عسل لاقو تروُهد ثروت هاجت لاهواهؤوض

 سلا ءا ثددخلا فو ثرَوَع بروك سابعنبان ءىرهولا ىحو ط طفل سا طاذا

 نيرونهءاورلاوا يفتايقليو ناعم و ناشي ىأةسمامقلا مويران |١فناروكي نيدو رء-ةلاو

 ةنيدملاو و اىرهوللا ف.ةوهونونلابىو ردقو ريثالانبا لاق تاطَسمعامملا اكءاملاب

 نبالاك نول ىرقنمةيرقلا ىدو اللا دالبلا نمديوُكَلاو:د.سنبا روك عمجلاو عملا ||

 اهراكشساو اروك اهراك دقو هرهظ ىلء للا هلمدع ىذا لاحلا ةراكذاو اس رعدشح الديزل ْ

 دس>اوبوث قامة روكب هنالدفتمهس كلذ نمر اصلا ةراثو هبتموهو باسشلامكعةراكلاو

 ليا ا هرهوأا ضع ىلع هضعب قا عام اروكو ضع قءابشس نوكسناهلمدكزو

 دحاو عضوم ىف ماعطا يف: ردهم ندسراكل اوهدشوهعج عاملا وذو بالا نمرهظلا ىلع

 ةدسعو اد شن أ واعة< مال ىأهروكسف هنعط كا ذكو رص ىأهروكسف هن رضو

 اًروكمنيددللا عي رص رض 2 عطاس عْقَتلاو سأ رلا مهام 1

 ىذهلا بكون أل اكو هروكت دقو طقس روك
 ع مم د مهم مد مو

 لنالا داز ارم طاطعتك ب رض *« مهكر اعلا لع رو 1

 كن لاو ضعي لع دضتست وتلا عصرا الاود شيم وا رضع لاسر

 اًروك تتسم ىف ل->رااراكو يلا رطل رولا ىلعهضعب عرصي ناعارصلا ىف

 راك أحزربْنبا كلذ ل عفاذا سرفلارمكلاو هرضح ف هينذ سرفلا عذر راكلاو عرس ًاراكشماو

 0 رن ىأ ةههذه ىف و 0 _ 3 قفاملاتدنسو و ءايلابت اراك رامهوهب رضي هلع

 ترام أوو ودع ىف هند عف 0 0 ورب وهّسذاعفارك رجاذاربكب سرا اراكل اش

 رالوالا تا ننقل سلوم اياب ناو دا روف حاقالا »_:ءامثذ,تلاشةقانلا

 اراتمس رفا ءاس لاق و'املا نعاهبالقنا نمرثك اواو نيعلا نعفلالا بالنا نيع هيف فلالا

 اروثفصيتيمكلا لاك هزكت دق هيلذاذامءاجاذا
- 

 في -- 0000 0“
 ) س نرعلا نال مص 0“ (

 0 0 1 ل



 اذ مايوه ل
 دعم هأ هروح ولضالاب

 4 ١ 2 ءارلافرح + فاكلا لصف الك

 ةد.صقلا لوو لادلا عقرب درطل وهيا اوصولاق لادا ارساك؛

 - م هو تس

 درعهنس عانرقا لو 031 لقتسم مانألا ىلع قب هلئأن

 دعو ,ريلقلا أر اودوسألانوذعاو لس ةءلا ف يري ىذا ىأل لم ميال ىلع ق الهلا: لوقي
 1 9- ل ى دو

 روكلاو كيو هكا ارغا هتعاجبنعمدرفأ نسا اوهوناربسثلا ن هةبشمالو توصم

 هر وضة< ووو 2<

 رضنلالافو اريوكست اهتروكدقو سأرلا ىلعاهترادا ى هبةمامعلاثواروكلاثدللا ةدانزلا

 2 ىو < ون وه-

 رلا ىلع ةمامعلاراكر اهروكةمامسعل اريوُك و روكرودلكو روك ةماوعلا٠ نهةراد لك

 برؤذو.أ لاق اهرادأو هنلعاهتألارْوَك اروي

 روكملابحلا فارمش الم 23 5 ”اكلايالم مي2دارصو

 مدا

 وكمل اد عن روان نمهتلاددوعنمهاوقو ةمامعلا ةراوكلاو 0 اهروك كلذكو

 000 ةمامعلاروكن مذخأ دا راروكحلاو عو>راوناصقنل اوكا لق

 -و هس

 نيون ر وكسلالدق وضع نمدضعلا سد رقاده لكود ثلا دعب ةمامعلار 0 6تضقتناو

 ||| ةدازلا دع ناصقلاو ةماقّتسالادعن عوحرلا نم هقئانذوعث هانعم ل.قواههضقَبر 8 و ةمامعلا

 ةدانزلا دعنناصةنلا نم ىأروكل دعب رولا نمدَوع ناكدنا لو هيلع هللا ىلصىبنلا نعىو رو

 رداسفة:+لاعرزةفصفو ن دولا ىو ريولاق اهعجيواهفاوهوةمامعلارب رون درعا
 ع ع كو ل 5 26 3-0 يل

 امسارىلعةار اااهاعح هقرخ ةراو كلاو هواقلاوه عج ى يوكو هئاصصتساو امثفرطلا

 دشنأو: :رلا نم برسوهواهرا منجا مسأر ىلعأر ا هنا ثرلذراو كلاو كمسنبا

 وسم نر 1 مد < و 5

 ليم اخي نم اهتراوك فو * انس ”نمىدرتنيحءارسع

 هديسنبالات « روكلاث الم ىوممةبفاج لافغلا ضءعبل ى ملا دشن لوقو
 قمضوهو نامْطَقلا ن ملدا د ءيش :ةراوكل اور راوكلاو ةمامعلا د حتوم نعينأ زوج

 لك سس راملا ولمللا ر وست لمقو رخ خ . الابامهدح أ َىَدب نراهنلا وليللار وك سشارلا

 حامعلا فو دب راَمَتم ىاعملاو هيحاص قامهمتمد_تاو لكلاخدا لبق 11 ماس د حار

 ا نيزعلا لي زنتلا فو كلذ نماذهىفهندابز لاقي وهاناهتيْسْعت رابنلا ىلعلدللار وكت

 اهفل 5 وةمامعلار , وكت نمدا-مأواذه ىلءاذه لخدي ىأل لا ىلا ورابنلا ىلع
7 2:9 

 وهوتر وعر 0 2و املا ”اك اواعو وضَو 2 ص ,.هشلا تر روك اهعج و

 ك0

 ةيسرافلاب



 2 شا نا اوس نر ١ ا و عر ع اول
1 0 1 

 بولا 0 (نوك)  "ارلافرع ء فاكلالسف
 2222222222 خ22

 همطامخ نااهتنأ ى ةرورهك تالذ ىو باسل لال .قوهجولا عمق ليقو سراعةرورهك لجو ْ

 لينا ديزل هجولل سدمعتو

 و8 < و اساو و مدمس م 85 ور 5و

 ا نابل 5 ىنريغةرورهك ىذبّسسلو

 ا ا م ١

 نشنأو 75 :ردامصملا رهكلاىرهزإلا 3 دار كاز ولا سوم روكا ورهشلا) 9

 سور م هموسو و ه5-و
 اهل ىذه 00 دو ريمألا بايدذع ىف بحرب '

 لاق دوك داو أ عمباو نادال حرا ليقول حرام ارو (دوك ) ر فاضى ا

 نو 1نينع ماما ىلا هنأ حان نعوكلا لرب حانأ

 ا رعت لاق زوو كوتا ,وكرثكلاو
 ا
 اهو روس اهلا #4 ىلا ْلانْقِسْنملك لج ىلع ا ا

 ثددح ىو درو دوك هنم ميدل اةنابايقاوكنبلا اعدم و نملا فردا اذهوهددس الاف
520 3 3 0 2 0 

 2 ا ه ع و 90: م + و 0ك انس ل 6

 قطو هر ادن0 لج زيمر مالا وع ص و اوك الا سعل اا ىعرت سملاراوك أب ةقوط

 - .٠ م

 سائلا نمريشكو ريثالا نيا لاف اعو#وادرةمشددخل !ىفرّركت دقو سرفغاله-تل وح علا

 ىلدهل ا ريهزنبدلاحل ]وق 2 اظحخ وه :وفاكتا ا مفي

 اهر 0 :رهظ قوذر وفرش كسا م او د 5 عشر دنلايسعتأت

ٍ ' 3 

 روكلاللاقب وكلانهروك الواطوب "نيو و انك ذاهسف:لءلذتاروُكلاراءّتسا
 5 مع 1 5 ضم م : اس را 0 نا و ومهرج

 ليشلاو ميلا تمعذءارلا تاقثاذاوءارلا تفف> لا تضقاذاروكملاودوروكملال>رلاوشو

 ىمصالاد شنو فذ 3 اروكم نهتع + ناسي ص الق 5 رءاشلالوق '

 سام © نم و 2ل-8ه تمضو 7 هجوم

 هيض لصق وع ل كتخ #2 ودم نما لاق ناك
 م6 جت

 جت و337

 اذ_كهرضاتدصق هلوق

 نم هله هملا لادلاب لصالاب | روكا ان :ًاقزلاوخلاقبو 7 نمىئصوهو رام !اه,فّدكَو رولا همقىنلادا دك اروُكو

 ل.قو مصل عبطقلا لبالا نمروكلاو لبالا نمروكن الة ىلءلاقيو ةيطعلا ةريثكلا ليالا

 : ذعر 03 > 26 ع هع ا

 5 دودو لافرعلا نمعضقلاروكلاو رثك اونانئامل.ةقو نوسيوةئامىهأأ

 درطلاو“ ءارغالا ربك هروك ن 3-0-0 ف رف تاديشلا ا

 ىرهوماهدر وأت بيلا اذهىربْننالاقراوك ًاامهنمعججاو |||

 52 راش قىدلا ودصقلا

 سدولا راج لسا

 ترمصصقو ةناععج نوعل و

 رئاريذانو!نوكتل تسدح

 ه- 93 1 هو ع 0 -9 8 5 01

 01-0 هأ درطلاوءارغال اةرثك هر وكن ع 35 هدرق|ناريثلا نم يشمالو



 اذك ملا ناكروهنك هلوق

 مي هأ هر رحو ىلدالاد

 عنمهيانلاراهتلارهكوهلوق
 وي هما سوماقلاى

 1 ل 2 نقاش

 [منالءامالات امهم تناك اذا هيف ماعدا الفدا ختاو ندد ن مناقب نم ناك امدرتملا لاقو

 داهم .رددارق ىع 3ع اكلذكو روع قدام هنالددهم 1 درقو كك هبت قمل ام ريداقم نع صقل

 2 و امس» 5 5 دك هو 1
 ةيظعلا ةقانلا ةرعثكلا (رعنك فاريسلا هرمسفوهب وينسب لثم مسا ريددكو مولا باس>

 أرعك ألثموح و مت همق ناصاذالمصفلا مانسرغتكى هرشرالا رعاك اهعج وةنمعسلاةوسكلا

 و
 ٍِع د 7 9 2 2 .٠

 لاثمأ باحسلا نم عطقو» هريغو ىمدالا لاو نيكل بك ارثملا باحسلا نمزومكْلا (رمك)
 هوم <

 روهمكسلالقو ةروبتك هن دحاو # ىهسل اقع !ن اكرر لولاك لام اا

 لبن !لاقك ارملا باعسلا

 اروومكلامامَعل اَنعياور 0 قسوم مهددا اهل

 مو 7

 ا را وباسل 0 مطل اروهتكلا ةيانر هرر روك دسم مالا هيلع ىلعشيدنحفو

 وءمود ع 92

 عضومةرونكر خآ 00 نس مةرومك بانو ثأنا ئاذواولاو ونلاوهسنم شي الا

 صولا صار د

 ىعجتلا 2 06 0 ( دخأ هنضرو مك اآو ةاترلنملا هانا واي القا فنيل نيالا

 .ىدانعلاديزنيىدعلاق عفنرا

 86ه صدع --( 2987

 مدع ند هولاند # انداو 0 نيمو

 2-89 5 2 3 مو ع

 62و وخص هود 5 ىلا عقال اذاق

 شحولا نم غاضتلاةلاتغلاو هروعهدمصراعةسقث هع :رطى اداز ه_عمله_ال هنا فصد

 راهتلار كو نكس عمتبتس يل قرفتمم + مزملو ا

 مو روعه <

 وهالاو كدضلار لاو رخل ةدش ىف هعاشةراراهتلا اًرهكىرهزالا هرمز ا ورتزلار مكر# 5

 ور - نو“ 8ر57 _ م ضد

 ةرادّئب لاك راهنالار ياو هاتوا مرتناو سباع - ونو] هم ساودرب زارهكهرهكن هرهكو

 اروعق الب هولا الو 2 0 ا لعل

 الانام اا سر درع ساره قا داع ار ةقو قف روق .رهكواغتالار ريكا لاك

7 ىلا مكاني ةيوعمشيد--ىفو روت فاق ا عل معزو رهكن الف
8 

 شالو فرك امها ووه ىأبف 00ه علاد ماولعت نس 0 - عمتي اراهلاك

 مل ”س

الا نبا لاك ثوره يالو دنع نوع دالاواكمبا كلو ىرضالو
 17 يو نيا ذكح م

 هارك الا نم مءارلا دقت نوهرؤي رثك الا ىفءاج ىذلاو لاك مسهقرطى صعد دوامدار غلاتك ىف

 5 272727788030000 ادد

 لحرو



 ل ا الا تل د دل
 7 : 1( د 10 2 نيا اال أ موق

 0 ملا يل ا 7 700
 30 1 / 1 ا

00 

 214 (ردنك) . ”ءارلافرح ب فاكلا لطف
. 131 98 

 ٌتاردلاوهدس نبأ لاق ىسومهو أهرك ذادكريش الانبا لاك ناكل ةَقوهرَكلا سنأن علسو

 نهتلاديع ثري دحه نمو فوُكَدلا ىهلاةبو اهب برمضي ىت َجلاناد- معلا ىشلاة فايف فانتع

 هي لطب و لطابلا هيب هذ قا ل [ىلاعتو كرات نانا تايمر سو ول

 وسم كثي ةاروثلا ىف وسبع ع و تاراكلا ضو رهازمل اوتارام لاو نفذ ةزلاو بعللا

 5 نك و رويتطلا لسقو طبارعلا لقوا ديعلارم ل اوت هتاراكلاوقزاعلا

 لاق أ عما ءسراق نار اكسل 00 ءارلا ىلعنونلا تمد ةفتاناركلل لاقي نأ خي ناك

 ريرضلا دمعسول ل اقو نا اركلاباهب رضا ه.تمعمدوعلابةيراضا نب ركسلا لوي رصنابأ تعدو ْ

 هيلع" ىلءثد ا>هنمو ا قبلا ولمكل ءطلاو هو 3 راك عجببلاباويسحأ ْ

ٍ 

 موقلاع راك اهدح وُ فار ءالانيا عايشلاو را او وكلا رمسكبان لمأ مالسلا
 دو ى 20

 راقمو روصمل بح ررقة-ج رشىوبيدهتلا لومطلا لاقي و ريالا ىهلاق ونادببعلا ى م

 ٍليجَراَنلا ليسرابمكل ّْ (ربنك ( ةيفاج امم وأ سمسمه ناكاذا ردك هور رولكم ١

 ا ا وع را غلب يللا نمد ا لفوهو

 ردا وردا اوردنكلا ( ردا )قلل عقجناوهورث كورك لج ((رثنك !) ةماصضلا

 ل. ن.الرعشث ىورو 0 0 بورما ءلغلا لاحرلا نم

 ى هرو

 حاعالدشنأو ةيعلضم» ردا ورا ردنكراغصأ ردو لايف ىعرديتكا
 ضم و5 وعم هو -- ع م دهود 2

 ١ رجاشملاهشأيى ايوطقارأح * ردك اردنكى ناك
 سة وم 72 مو مع 6 3 يي 780 2

 برضو» واط وطقم ىشعىذلا ى طوطقلاو ظ اغلا بأحلا و ظملغلل ارداك وردنكوردكز اجلاقي

 بهذو ىابرهنا ىلا هب وبيساضذو راجت الاتوصب ىأرح املا مشن هلوقو عسير ىدملا نم

 قيل ًارةريددكو ذاهناورعوتأ ل اقو هعضومقر وك ْذمْوهوَرَدَك ل. ءلدبك الث هناىلا هريغ

 السا اعدأالاادع 5 5 "رع ةيأنار ءلااذا د انك ةردنك اذ نعش
 م*ه

 ثلعلا مَن رش شا نايا 0 و ةرداخ ل اسفو قالا ديد كارد | لممثن با

7-77 

 ب 37 ئدلا هلة ىزاب ءلاةردنكو عفتراو بام ضرالان ءةردتكلاو دك دمار
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 دنيا ناز عنك ىف قتلي ال هنا كلذ ن اس و ىبرعد سدا ليخ دوهو رد موأ ب ا

 لدفال؛نالثمنافرح قل دقروهنموأ لاق هوحضودفمفاناو لّنشملاك مزال ل هبالا ةملكلا

 رى و53 7

 ددنع هلامو ملط اا دديَمَلْباوارمكم ناك اذاٌودق م سرفوددمرئامرلا ب مسالا رب[ امسي

 را

 اذ؟ ىزاملاةردنكو هاوقو

 فاكللا مضت لصالاباطرض

 فاطسسطوام-ميفلادلاو
 لقلا لكشدسوماقلا

 هسيعص* ما هررسراهضفب

 رسطتازلا كلذنا- وهلوق

 يكتم



 مراكز“ . .ءارلافزس « فاكتلا لصف 2

 9 وج ماه طارقألان محاصو 0 هموت اود أل دللا اذا 1

 زحارلا لاق فلا عملا ل يما جولان قه فرد

 طاطخ ىذثولل ار ا طاطا عاق لذي دسم 95 طاطغلا ارد عل ماك

 موز 2 3

 أ ديد_تباص رمل جرقالو رش ٌرأهمفكربل ملاك ضبقنم أره هنالفركيوأ

 عامر ذإا سأر 0( 9 دا وذا هريغتالىذلا ُبصلاَر رم 1 ثداحدلا“ ال
 لم د سا

 هنراك نتاخنا باصأ ىذلا كم 1ىفو هل 1, كى راف نتاظن ا باص !ئذلا لاخ رلان ا او

 ١ م لا لاثمةر كنا مضض ناكاذا ىردك, لجرو*ا 0 مهوةر ركل ايظع اوم 1

 7 لاةرمكلا معي ملغ رمكش مادو :رك مظعأ امه ارت ن الجرلا سصاكتتو

 و مص 82 -_-

 اوداكلو أ مودلا انو ضاكل د دامعاةدشالو) هتان

 يارا نم رهكلاوةسوكشمة روم هقأرهاو اوداكتاوأ مويلاانورهكلىوربو

 ىريكلاو ري 'رلةخاولاه مهنطأو ةديسن الاف ضرالا فّيط راك طوسمتكال اوهزذغ لع

 (ةك١) قاريسلا نع طومىرمكلاو »* ىرمكلااهريعف تآمر أدق #2 لافريصقلا

 - , ميمو < ىره ورمصو-

 ودع ند ةيمكبلا ىل-.فو ندم 52000 هودحد كلا لم يوام اهيفةيشمةرتمكلا

 رعاشال ١لاق هو دع دهتجنااطملا فرانك امنع ١

 4-25 ىو 0 -- :

 ارئاعومك# :ىيصلا عملك 08 نتا !!لاوكلا ىرتثم>

 لم دلا لن نايا ورا ا(ماكوباهذتةيرقاا 3و ه *المءامسل اومءان 1

2 

 قىرافكلاو ضعب فهشعبئثلالخادتوهوتام دل( ثك )داو اني

 ْ 0 0 0 و يو "3 اوفلاع نم فورعد

 و 2 و م 7

0 

 سدقالاوهديسن 0 1 سوسسوبل 007 ددحاو

 نمهتسقأ لاس قالاوهلوق

 رفىرتمكلان عبار عالا- نمةعاج تاأس ىرهزالا لاك رانا انمدق كتر هيشنيب همفعهبا مدع ثدح

 ئرتمكلا نك تافلاق هعامقجاو ضعي فدسضعبا 00 اهوقر عل ادعاشالاوثدنأت ىتمالع

 هوم د ءومو ه-ه سد 5 ص سابق ن عجب راخ ةركمك
 ةدامم نبا تدبدشت وداراعمد وةرادكو كرك 4 اهريغصت وسب هدوعلا هقاقتشا هدقاس 0 ا يلا كاك لستم ةدأ مم ١ ل ا ا 5 2 6 5 0 32 .

 ةراكلا ريك / 5 رشي نك ((ر 3 3 ايضاح دياي كراج 5 1 يصم

 هدلع هللا ىلص هللا ل وسر ىهن داعم ثيدح قو لمس ناكلا باث ءةَعااراكلا مك-نافو

 ملسو
 ا



 دي (رهفك) هدد 3 فاكلال ضف

 9 "هه ضاق ى

 ١ فكل او رك حالسلا رع د ل رزتماب بر تءمماذاو

 ركن مهل او 2 يلا ءمكزغل سقب رح ىلءنب ردأف مح-سلف م كحالساوعضل وب

 قو اوداتن اراه اوت ا .وهرد_د ىلع هدي عشب ناقه لعلارذ ةكب (موهالولدبعلا

 لوقت ” نااار مك اهلكءاضعالا نافمدآ نباعجصأأ اذا لاه هعفر ىردخلاد هس أن ءثيدخلا

 رقت لذ ىأناسلا رفكتهلوق انعوعاتح وعاناو ا: هقتساتمقت_ءانافانمفهللاقثا

 [معوكرلا نمابير ق «_سأرئطأطب وناسنالا نك: نأوهريفكستلاو هرحال عضو هلة ءاطلاب
 ع .٠ 2 ل 0 هذا ةمجي ا .٠
 ناريفكتلا ىرهوجلا هلرغكىؤراذا حاتب كلملا عب وةتريفكشلاو هيحاص مظعتدب رب نمل عش

 ع . 04 520 25 2. 5 م
 ىئامتل اوم نب ورع ثد دحقو رب تنفس روبقا» دلو افك اكريغل ناسنالا عضخح

2 

 كاكاذنا رشعم ىأث د د>- قو لخدوهرهظ هالوفنب رفكسحوحن منول ديةمسشمملا ىأر

 ارو: فديرعاشلا لاو ع وكرلا لبقمامقلا ةلاح قريثكلا» انمالاو دوةالصا اقريفكتلاهر 5

 رد لاا نع مانو انآ ىدنءوهدمسنا لاق * مكت هسأرب تالي تاه 2#

 3 ارك عمم او لابخلا ن مريظعلاءاهلأرمسكي رفكل اوتو نيل كردصموغاها نوكيوأ وأ
 م < همو

 ىلا اري نيهلنا دمع لاف

 تا ارفكما نان ر مان * عطاس مهلا يس

 ةيمألاةرق ةدحاولا باعلان رك اورعو لاك لاخلا : نمباقءلارَكَ او

 همم ”ه

 رمكلاو ضرآلاالاو ءانوسلا الإ # قاتم هللا هو قبب س دأو

 نإ و - وى

 ثيمسح د , رع قأ نرفع نير تصل حرذشمللا 00 5 هادي ذك لسحرو

 رمد مس تل ا“ ردم

 نقلنا كابور بأ وتنوع ايت م دعت أ د سه رول ١ نما تول بسلا

 0 2و م و

 ْن هولا (روفك )ناس 3 ًالانالفاكلاو نار ةاكنا بار ءالارداو ىو 5 اوتدنع

 س <85 02 5

 يريم حك ما لاو انس ودوسدو طاغي ىذلا باصسلا

 5 و 0 موج م» 7

 تيقلاذادوعسمن بال |وقهذمو سومعلاوهلءقو شنه ىتسالدلملا اظيلغ معلا ليلقز رو قكم

 ىفو هيلا اللوقي «يفةقالطال ضيق: مهسجو ىأْرهَمُكَم بو هلا رفاكلا
 هس ًارلاةءو كلذك رود ماعو بولس باعكأ روك جوينفلاخمااو وعلا اضن[ تدق

 لدا بشرف ءزوضو يش وادلانا رسل ريق اووتتمان لطم ره نقولا 0 (

 دا ا

 ا. اطالع تا دع ا فك ع تلا لك لإ تال كا الا هنت: ههنا كحل للا زج عمتنل تتسم انجح وج دحر هوم بو جميح موو سوح بسمو ويس وسي هجوم تبعات ١



 ب 7 امرإ نيل اون شكلا راش يك 0 للا ا لا ا ل ا ل ا
 0 0 ا 77 58 100 - اربح اي : .

 201 "اي 00 رده م داما

 : 5-5 (رفك) ل تارافرح ل فاكلا لسن د
| 2 

 ثللا سوار امنا لاوس خا له انالز رضكلذ فن 0 دد وذاكلابزجنأ

 01 ع : وق : روذاكلاو حب رلا بط ةنملا ىفءامنيعروفاكلا و ناَوشالار ودك رن 6-0 20 :روفاكلا

 قارلالوقامأو علطلاءامب :وروذاكلاو بيطلا نمحامتلاف او بمطلا طالخا نم
 حاردروفاكلا فاتهم بصق نم 3 حرت َقراَْلاو ا هو

 ارا اروتاك لق بطال راما كل للا هنموكي ىذلا ىلغلا ىرهوملا لاك

 قادقكلا او صب رغالااضيأ اروقاكلاولدْدقلا نةروناك امن رلاسيطتنئر زوفاكلاو

 نغرئاكلا و روفاكلا غ وهذلا رم رب را مةفيتوتألاق و 7 رغالاوهىذلا روفاكملا

 ا ذاوكلارفا ذاوكلا مكعباوُكَسمال وزي زعلا ليزغتلا فو عستاودعبامنيضرالا

 ىهامناواسر ردك بقاع 0 لا ارثكملاو نر وحاكن دمعدارأو

 مورا مكي لان نعد ى ةرور ,رهىأثد دخفور فك هع لابو تحت رق

 لالا ىرقن ماك اءاذخو مدح لاكن سلا كلذامو لق ضرالان كيلا ارفك اوك اهتم

 نومسد ماسلا ل_هأةبرقلا هذ هبملك نمرثك أو ةبرقذي 0-0 اذذكأ هلوقد_سعوأ لاه

 ىدعي ىرهزالا لاق روش لهأمهروُمُكَلا لهأ لاك هنا وهم رع كودو رفكلاةبر لا

 عدبلاللا و اال الهأعمتم وراصمالا نعةيئانلا ىرعلا اروفكملاب

 اههبشأ امو تاعاجلا 1 و راصمالا نودهاشال قوملا هل ا عرسأ للا وهالاو

 ةلوتكلا :لىأثالفرقتك |ىنارعالا نبا روثكلا لهال ارذغ مهلا ليق نسور رقارمكلاو

 ركنا نوفكلا را اناع روقلا نك انكروفكلا نك اسذافر 1 نكالكذحلا

 مهن اكفءارحالا دنع تاومالك ندم لهأدنعروذكلالداودحأ هنّرع القس اذلا نع ضرالا

 هدعن نم هدأ ىلعح وف موهام ملسو هلع هللا ىلص هللا لوس .ر ىلع صرع ث يدك ا فو روبقلا ف
 ممم 5 ثم مه<-

 رغثك أو ضعن ىلع ضءدىأر ردك ىلعر هك رعلالوقو ةيرقفن رد فقىأك لدي رسفار ا

 هكر ١ ادقفاليسيدألا كت انبأ اذا يذلا هصعي نأ هحوحأ هعبطم لج رلا

 ميظعتر 1 |او افك 378 نكون الة نالفدصتلا قيال ًاريجذلا"اعارفكسلاو

 ا ها همسات رمد أ نطأطب نب الا لهال ريغككلاودكلك ى رانثلا

 تاعفامرك ذبولطخالا بطاسع ررح لاه هرد_صىلع هيدي وأدب غضب نآريفكس لاو أرك

 مهدعي تناك ى تلا بور !قبلغس سدق

 اذاو

 د نب تي د ةنرعلا  ا يد# دين ول نللرتا



 2 1 : كح 1 ل ل كا 0-02 -_- 0 000 1 0 100 الا ب ا الا لاح فما وف اا ديا ل اودع( نا اناا ولا كا يول ب 07 ا اانا ا او ا ربا ع ماذا ل 0 5

 : هب نال ل . 7 3 هذ لطي 4 1 كيل اكل وج دوم 67

 - (نفك) . ءاراافزخ « فاكلال صف
 سس سسس ساس اسستسسس وو سو سسسسوس سس سسوس سس بسساسساس اسااس7 ا

 "عملا نعةرانع ىهواعجو ادرغمال__عفوام ثيد إلا فةرافكلارك دررك:وكالذالا اها

 م 2 طويسرل 20
 ةءارضو ةلاتقك ةغلامملا ةلاعف ىهواهرت .واهوعمى أ ةئسط1تارشكتن أ اهأش نم ىلا هل صخناو

 || اهتاشقرخاهكرتىف همزلبال هنآتال للا اضق ثدادخب عضو ةرعسالا باي ةيلاغلا تافضاا ندي

 هش مآمسش كلرئاذا مم .ىجاو ردع راغن مناضمرو قرط مل لد 6 كلذ رع غو ةقدا وأ ومر

 جلاد هاا اا ا امكن مولا كلدشا فاو ةيذغلا هلع بت هناف

 ةريصقلا ةظيلغلا ةيشيلاردَكَلا ىلارعالا نبا .لضنلا فس نم عطش ىلا ىهو ةريسصقلا اصعلا

 مك وك درك و ئرقكملا وىرغكل !او ىزتكلاو ندكلاورو رو بنألبقبتعلاٌر وفاكل ١و

 ءا مك عسل اوهن سلا ثددح ىو ردا ديرما ةلاقلو روناكلااضيآوهورلغلا

 ىلع'الا هرششقو علطلاءاعووه اينوفا راو بشور 37 و علطلا بأ عيبطلا

 حلاذو رادو ف لءقو قرفكلا» ةثيدحلا فهلوقلوالادمشب و ّ ” نيح عطل اوهل_ءقو هروذاك ٌكاَذكَو

 ىىذلاول_صالا ىفاذكه
 هلوق لوالد رو ةءاغلا

 8 ع 1 4 3 5 ا هو هك 1 وو 3 ل

 درحلو ها ىرذكلارشقفف عج وريفاوكروفاكلا عجب ورفاكه بفاولاو دقو هارفكو هارقكو ىرفكو ىرفك اد_هوئرفك

 ميد مأ ْ : دسالارف اوكرفاكلا

 1 و م5 < و 8م د هم د لك ىو.

 رصتهمو ءومكمرفاوكلا ن ا مه د هيو ناد. ءوراصق ل عج

 ىأ اه مكر قهنالاروثاك ىعساهنعقشنيىذلااهراعو ةعلطلا روقاك بيذهتلا علطلاروذاكلاو

 هذ هلوق:حابزمأ !تعم«ىارعال ا|نالاق د هفيش>و لاق 5 وفات تالا ندخل ةاضوا

 ىفاملى 05 رولا ركل ايون طار روفاكلان مىدانذامر ٌركلاك « حالا لوقو اهاطغ

 منان تيديليلفو اضأهبفانع حرفي هنالعلطلا وناكي د يبش دوال مدقوج ْ

 ىلا اهرتستا نالهلوق ١ و ىشو اهرتستامنالدكاوفلا مم و علطلا ف 0 1 روفاكلا ملسو هيلع هللا ىلصىبنلا ناك

 مل

 ديردنالاق عطا اروذاكن للا نم عمت ايزل اووفاكلاو ةناكلا ىفماوسلاك اهيف

 9 موس ا مم

 نورشرارب الانا ل>وزع ةوقوروئاقلاو رولا اولاتاجروالاسي رعروذاكلا بسحأال

 مسا هنال ف رص: الثأ ىشناكولاق ةدملاىفنيعىهلسقا اروذاك اها نه ناك نس" اكن ف

 امنا بلعث لاقو ىاالا سور ل. ذ_ءداهفرصانا نكل فرح ة ثالث نمرثك أ ىلعة فرغم ثنو

 ناكدارأ اهببشةهلءج هلوقدد.سننا لاق هفرصي ملنععللام-| ناكو لو اهيدشت هل هج هنالهارجبأ

 اها زم ناكنوكيدةولاةروذاكلا ىمستّيم_ءاهنالاقيءارغلا كاع روناك ّلسشماهْجا نه ||
 زياجو روفاكلاو اهيف بطلا مطنوكينأ ةغالا زوج اجزلا لاقو هير بيطاوفاكيلاك
 مدل ساس
 1 عساف التدتا دمهتج نعجن جوج وكت تسال وحجب جبسم كتبو تلا تتمة هتجسج2355

 ( س برعلاتاسل - 64 )



 (رفك) 2 ءارافرح « فاكلالصف 3
 رت سو

 د ءوو 25

 لاق هتطغومتراو حبا غلا حا رلا هيلع تس ىأبارت سيمر وك مدامرو

 : زوقك مدامر رع تسرددق د ولا كذب اذلا رع لف

 © وود يلا 00

 تيك 1121138

 رثكف نما طك و » رجلا حالبأا لقت درو

 هب للطىذلايقلارفُكلاوءاجو فاعو أى أهعاتملجرلار كو ليللادا هنن * نء هب راوبامف ىأ

 نو
 رفكللاف توا وقلاورفُكَلا برضأ ةثال ريقلا ليعثبا عارت نعهسطغتوهدا لكلا

 هَعردرْدكىَذار راكلاو نفسلاهب ىلطن مث باذن ر الا ىلع تفزلاو نْدسلاهب قطن هلءلزللا باذيرفكلا ودلوق

 اوركذحرز ا ا ار فك دقفأش ىطغعئش :لكو هقوف ماوماط قار در رجح و ١ ىىعصم نأ كل ذر رح وريقلاو

 حن اونو رزقك فركوىلاعتهلئاَذ 1 :ومسسلاب ضعنىلا ممذعت راف هيله اذا ىف مهتمناكام

 ه.لءاوناك ام مت يطغت ىلع نكلوهللابرثكلا ىلع كلذ نكي وهلوسر مكمشو هللا تانآ مكيلع لب

 سلاذاتيكسلانبا. هباهاشعفاب وناهقوفسل هباهرغكو بوئب هعردردكو ةدوملاو لالا نم

 رذاكليللليقهنسو هر دك د ةفأيش لعام لكو هعرد َقوردك دقورفاكوهفاب وأ هعرد وذ لجل
 ىو الار [نلسا الملا ل ةكمورفا لحرو ءاطغو تلك دتمظت رتسمنال

 8 ماتم <

 3 ال_..ىفُراححرفكسي نأ فلا 0 الس ىف ل ادلارقكَمملا 0 وهن طع اكديدحلا

 قدروا راهو
 - عسل 2 نم لد هس

 اهداف اهءا[>تاهصساف 37-3 امناردسما تهفسدق نايف

 و مم وة وك 8

 اهوا اهيوانآثرفكد- 8 د 0 اهدا ددر برج

 ريعبل "كو السلا اعز َرتَكى؟ترفكدقةوقباهانا ( عفرو ددتهلوةباهزان عفر
: 
53 
١ 

: : 
 لا كلذو فو ءوصو أ ةقدض نمهبرشك ام ةرادغكلأ و كلذ نموهو 16 اوقف ثتءهقو اذا هلامح

 2 7 هع - سض ل 0ع

 ةرافكسلا م دالاو اهيفثنحلاءبعاملعفني ىلا ريفكتو ةرافكلانهسلعىل طه اك ىو ذعل

 رك ناهشالت اراقك تارافكلا تدعم رسدسهلا باوثلا ف1 طابخالاك ىدانلا قارات

 هنأَك ىىلاعتهقلاا مت دقواطخلا لدَقلاَو راها مور نامل راك لثماهرتستى ءابوذاا

 فودشلا قردان ناهد ملسو ءلعهللا لص ىلا نعىوردةذدودحاامأو هدامعاسب سهأو

 ةرافك الد داو رقواهترت ذاذا اهيلصنأ اهترافك ةالصلاءاضآ ثردحفف و الما هلهالت ازافك

 نا ا ل 20 كت

 اهل



 1 (رفك) ٠ .. هارلافرس ب فاكلالضف

 3 رافكلا هنءارفلا تقرغو « ىلادإلا دشناوار امكرفاكلا عمجيو هيفامدرت مار صل ارفاكملاو

 سهلا بورغدئعافهطم ىلا وهذا وروةماعتلاو مئاظلا فصي قزاملا ةريعصْن يلع لوقو '

 رداكى اهتمي 4 0 #3 مدع دال 1

 ام

 دار نوك آله و ىرغوخلا لاق بيغملافتادبىأ ارذاك ىاهتسع تقل سوتشأل مس اءاك 3

 7 ١١ لاقفىعملا ادهَقّرَسا دلت آت دكسلا نبارك ذو لدللا

 اهمالظر وتلا ترا اوعْن ل 5 رف ادق ذا تح

 قلدنا. هم قو رز الا لاب .لوزعمللا مري _دملارقافاكبلا نم كلذ نمولاف

 هاكيرمشالد اواهقلاخ نأزيمقلا ىوذل تنانأىتااتانالا ىهرئاكبلا اهرتستلا ملاوءدحو

 [نُ ةرهاظ هنمّةم_ءنةصخاولا نيهاربلاو ذل املا بتكلاو ةزمعملا تان الابل بلا هلا .راكلدكَو

 هدخاذا قحنالف ىنرذاكلاقيوهسفن نءاببجواهرتسىأ هللا ةمعن رقك دقن اهذر وازن كلل

 يلا تق كالادنعكيلخفو اروقكو نا ْ دكهم وهللاةمعنر 1 لوقتوهقح

 حامل اشيددح هنمو م هلع حرتنو ناو م نفاخ نم ءرفكبى أليست ا و نمجاخلا

 و --

 قعده ىدنعلا فر ةكبانموملار ةيالالجر ىرآلىفا لافت مية نمل جر هيلع ضر

 نائئالاةدادعىلا لدن ا رثفك لزنالا نامل نال كرراجو راج نمر أ ىَأ

 َحَرط امرك ذي س 1-لا لاك هربا ار منرف و اضيأكلذكرملا وريطظعلا ىداولارذاكتا والثمراصف
 و25

 لاسم مق لكىذ أكلذك 3 0 ا «يئلاباهتيقأأ و هوو ده

 2 ث«سم د 3
 و و 1

 رار فاكلا اضعه نتف قربنا ١ مظعلار ملا ناتللا رع فنلا ارذاكلا ىرهودا لاق
 2 ثءو 0 مدع د

 رثاك ماشلاو نار م ىرقنبو 5-3 اهني ا اا دنس ىو

 أ رع ةزابذاكيال نابنلا نعد بام ضرالانمرفاكتلاوثدللا رطمىأر فاك لاقو 1

 و 5ع س 8 _س-» هرو< ال

 جوعالوتمأهامز ذاكىف 3 ةسركعرق نم تيس 0-1 دشنأو
 2 يس ص

 ه تس

 طئاغلار ذاكتلا اضد لاا 5 ركع سأر نم ترص 5 ل.” اول
 ضمان

 نايا ارفاكلاو 0 'ركش الىذلا ناسا اهو كمل ١ تدنلا ادهِد 7-5 ىطولا

 واس ه بات سو .

 زارا #3 هال ل

 هت امرت هنال ىنامعللان رع نارتلارفكلاو ئزاولا نزلا نآو لمللا هلطنوك ناز وجي
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 يو 9-1 نيا: كار ه0 باق تنم نير ل
 ال ا ل ا 0 نا ل

 1 وشاح ا ل
 لي يييببرمرجبللللل

 رفكلا انهدس أ ناف:صرغكلاو لاق مل ملا هاش أ هريفكستي هملارفكلا داعب ْذ كن اورفاكوهف

 ناممالا لص نعم. حر خالف مالسالا ع ورذنةعرفب رفكلارخ الاوهدضوهو نامعالا لص

 نيدلا نعاودت رافمص نين صاوناك ةّدرلا بادجأ نرعلا نمرفك نمرفكو ةدرلاثد دس فو

 ةقئاط ىرخالاوامهتو 2 اودمانيذلا ”ةدكعلا دوسالا وةنلمسم باص اامهادختا نةفئاظأ اوناكو

 مولاتقىلء ةءاععلا تقنتاءالؤه 9ةناالباق عنلعا ا امىلا اوداعومال_سالا نءاؤدترا |

 قذر ةبامعلاررصع ض رة 1غ 3 فنحلا نيدعتمأ أمومدس نم مالشسلا هيلع للعداوتساو مهينسو

هأ نم ىناسثلا فّدَصا اوئسيالدترملا ناو هجن ى دسم مغدتلا
 نكساوناعألا نعاو دترنإل ةدرلا ل

 ىلا نمربصاخ ةقدص مهل اوهأ نمذخ ىلاعت هلوقف باطن ان ااومعزو ةكّرلا ضرفاوركنأ

 تبثوقال_هلاو دبحوتلاب مهرارقال مهلا نعلن |ىضر رع ىلع هبتشا كلذإو سو هيلع هلا ىلع

 دسهعلا ب رقاواكمهنال كلذ ىلع ةداضعلا هسعياتقةاكرلا عنعمهلاتقىلعهبعهللا ىذرركم وأ

 د رلالهأىلا اوفي ضأف ىنب لهأ اوناكءالوف دو كلذ ىلع ارمي ملفؤحسفلاو ليديتلا هرف عقب نامزب

 0 0 نر فرقل أ ع دلوعات هنا مهلميصيسا مهنامزىفاوناك ثيح ْ
8252 

 مهوعت مالو هوان ذتفنيإسلا اور ضتالالاهنعهتلا ىشررع ثيدح نمو عابج الاب ارفاكثاك

 0 لا دعس ثنداح ف و:قللان ادع اوديرااع :رممالمه دو ردك م4 :

 لءقوةكمتوس .شرغلاو همالسا لبق :رعلانر ذاك ١ وقو ميسو هيلا ىل_كهللا لوز عم

 ل.ةو. 3 ا اع ذي عنو كن عاد عدوا بج عت نا ع ات سمان

 لهأن مادحأ ارفكتال لاقبا ارذاك هنو ءدّل حلات الاب عوضا اولا لاو تكلا موه

 ل اَرْعكَوكاعز وكاوغب ارافك م هلغجصالو انافكمهعدتالوأ أرغكتلا يلا مج رتل هن نال كت طمق

5 55 

 رافكتلاو تارتلاب لطب ذل زفات اون كو ورك د شف شرس نم لكو رفكيلا ىلا هنسسن

 قلامالغرعأ أذذا ةرابملا نض ةرالان ارز ودل رْدَلاو 2 هنال رذاك عازل برغلا ل اوتو عازل

 عمد 'ابنعارزلا تعأاذ ذاوهاننعار 1 تا 6 :رافكلاَبحت أسيل ََك اع هلؤقهنمو

 00 الاهذهق 0 0 التلاوي 00

 از خوش بام لبا عسا لسا ةاكلاو هيلا

 0 مو كوهتلط :وةداو هاطغئحاض ري أى ع ليللارفك و ماطغ ةنلعر 77

 17 130 ل ع م



 و او م حس
 يل يدع 00 23 8

 >8  (رفك) 2. ءارافرع « فاكلالضف
 تي لا ا ا م م

 وه 3 : 802 2 ا 1 1
 5 رافكلا هنغارفلا تقرغو »* ىنا دلل اد ثئاوار اهكرفاكلا عمو هيفامدرع سار صل ارفاكلاو

 ل يا 00 3 5 3
 نعل !بورغددعامهطم ىلا!ههءاورو ةماعلا اومعاظأ افضد 00 لوقو

 07 4 د 000 1

 و

 يل ذولدللا

 اهمالطر وغلا تراوع نحو هن رفع ىف انيق انازئش
 -ٍ 7 رو -

 ىلع ةلادلا هنا اهمبعتو ىرهزالا لاق .لجوز ع هللا مرت_ننالارفاكر فاكسلا عم كلذ نمولاق

 ه4كءرشالدحا واهقلاخنأزسقلا ىوذا تنانأى أتانا , الا ىف هرفاكبلا اهرتسىتلا مئلاوهدس بحول

 منك ةرهاظ هممةم_ءنةصخاولا نيهاربلاو ةلزملا بتكلاو ةزهقملات اب . الابل سرلا هلاسرا َكلَذكَو

 هداذا قح نالفىف ةرذاكل اشد وهسقفت نعءابخح واع راس ىأ هلل ةمعت رفك د قناهد ر واج قدك

 ىلا ت تك كاكا دبع تيد فرع ار وُدكوانار فتور ثك هللا ةمسعن ونام رمك م لوو هقتح

 حاط اثيدخمنمو ميبلع حرت و ناو رض يف فلان نم ريكي ى أ ليبسلتر ا ٠ نمياخا

 و9 و -ه

 قعد ىدنعلاقفر ةكبانمويلاَرق 2 :.ال الجو ىرال ىلا لامقفإقم مية نمل جر هيلع ضر

 نابئال ةذاعىلا لدن اونا غالادعر رك ل والا نامزلا فناكل خر راجو راج ندر 0 1

 َحَرط رذي ساما لاق 5 رنلاربغرف رفاكو اضن كلذكرملا وريظعلا ىداولارذاكتلا 2
 5و#< 9 1

 00 مقل ىفأ ا * رث ا «يتلاباهتيقأ و هفدك
 - 0م مقر 2

 و و

 رامارفاكلا اصعءةنج نتف ىربننا ١ مظعلار لاس إةلار ا ارذاكلا ىرهو+ ا لاكو
 8 وو مدمس

 خخ ع
 رذاكمانشلاو نار م ىرقنبو 028 اهني قو نوار ابو دساو

 يع از خاووأل ساينزلا٠ نءد عام ضرالا نمرفاكلاوثدللا رطمىأ ز فاك لاقو |

 ثهروم ةماق مس : /

 وع الو تمد امر ذاكىف 23 ةّشركعرف نم حل ثذسنا 5 1 فل

 2 يع 3
 ه مس

 طئاغلار ةاكتلا اضد المن نءالافو 5 ركع سار رمل نر 5 ليم ناةءاورفو
 ا

 ناضسلارفاكلاو ل هور كمل ١ تدنلا ايا 5

 واس ه5 تان و

 رطل مرفت #3 هال لا

 هت امرت هلال ىنامعلل اع نارتلارفكلاو اولا نوكيتأو لمللا ةلظنوك ناز وجي
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 ةرتترلا» ١ هوفر فا لانا  ب
 رفكلا امهدسأ نافنصرفكلاو لاق ل-.ىلاهاش أ هر فكتب هملارفكلا داعتْدكن اورقكوهذ

 نامعالا لص ن عون رالف مالسالاع ورق نه عرش رفكلار ثثالا اوهدضوهقو ناعالا لصأر

 نيدلا نعاودترا فص نيفن_صاولاك ةّدرلا بادكأ برعلا نمرفكن مرفكو ةّدرلاتَو دح فو

 ةفئاط ىرخالاو اممتومن اونمانيذلاٌي نعل دوسالا وهلم باص امها دخلا نتا ظاوناكو

 مهلاتق ىلع ةياعصلا قنا ءالؤه وةسل غالبا ةتاعاْواع امىلا اوداعومالسنالا نعاودترا |

 قذرةبادعاارصع ضر 0غ فنحلا نيد مأ أمهيدس نم السلا يلع لع داو تدساو وهينسو

 نكلونامالا نعاو دترنل ةدرلا لهأ نه ىناسثلا فصلا ىسيالدترملا ناو هجن ى حسم نغهللا

 ىلا نمزي ضاخ ةقدد مهل اوهأ نمذخ ىلاعت هلوقىف باطن !نااوعزو ةاكّرلا ضرفاوركنأ

 تبثوقال_هكلاو دبجوتلاب مهرارقالم هات نع هنن |ىضر رع ىلع هيتشا كلذإو سو هيلع هللا ىلص

 دسهعلا خب رقاوناك منال كلذ ىلع ةياصعلا سيات فذاك عنعمهل اتق ىلعهبنعهللا ىضررك وأ

 ةدرلا لهأ ىلا اومِب_ضأف ني لهأ اوناكمالؤفو كلذ ىلع اورق مفزسفلاو ليدبتلا هبف عقب نامزب

 مالسالا نر أدحأ ضر ركتأن ف كدب امأقاههن مهلع بعنف منا زقاوناك ثيح

 مهوعتمال وموديل اورضتالالاهنعهلتا ىضررع ثيدحهنمو عاب الا ارفاك ناك

 انا نعمت م نردعسثنداحف و :قحلاع داوم اوديرااع :رممالمه دو ردك م4 ا

 | لءقو ةكمت وس س 04 0 :رعلانر ذاك هن هنت و مل سوهملعهللا 0 اع

 ل.ةو 2 هلا ماعز سة لف او وا عمملا نال ع 0

 | لهأن هاد ارك اللا قيارفاك هنود حرا ثم أو ع ارش ويلالوتكلاو موه
 اذا و

كوت اراقك م هلهدعالو اراك هعدتالى أر فكتلا ىلا ايل زال ىأ كت امق
 َلنرَرْعكَمعز و

 راكَلاَو باول بلا غسل عازر فاكلاو فكر دك د قف أ شرس ند دولاب كارت

 هقلاما هلع أاذا ةراثما ص زال ارض ودل ردَملار فكي هنأل رفاك عاب ارزالبرغلا لوقت نوعان لا

 ظ عمهنانعارزلا بع اذ ذاوهناننعار : لا بع أ ىلا رافكلا َبهئائةلمَكىاعت لوقو

 مهوهتتايرانكلا ةيالاةذهقرافكلا ليقدقو .انههرطملا ثدغلا اسال وهف هيب هاع

 رسكتلا مز كَ اوقات درقكو ةيطغتلا عفا 1 شكت اَو نيمو نما ”روايتدلا هل زباراعع ادشأ

 وبلا لمملا ركون لك هتلر نال ملا لسا حاضصأ ىو لددالارفاكلا واه يل أ

 ءاتغتالف لعن ءٌلهطارَمكَوتلظودداو اع اصرَت ىلع ليلا َوداطَغةنلعَرمكو
 رذاكحلا و

 اتا 0 و ا ا لا "د ع
5 / 5001 

1 



 ا ا لا تخل ا 2 0000 0 0

 ان

 هكا (زفك) ةاراآفرخ « فاكلال س5

 لاح اذ_ه دو ةدانع نع وتل ١ لش ىذا اوه وىلاعت هل اوةناذ لعل لداا اوهرغك لعن نموم

 نأ معز نمناءانعمنورفاكلا هك كاوأف هنا لزت اعمك<مل نموا عتوهناصسهلوقو عاجلا

 ليقسابعنءاثيدحىفو رفاكوهذلطانغال لام يلعءاشاالا هبت ىذلا هذا ماكحأ ن ماك

 دقولاعرخ الا مويلاوهتئانر فكن ك اول و نورفاكلا مه تاوأف هللا لزن اع مكمل نمو ل

 0 امناورفاكنيرحاناكو اميز اذا اجربن أ عال نيتسصحلا نا لاق نمناءاهقفلا عجأ

 رذاكو هف لهو هيلع هللا ىلص ىلا بدك ن م وهل بذكم هال مسوهيلعهللا ىلهىنلا ماكحأ ناك ظ

 امهدح ار كد قنودع ىلتن الحرلل لج رلا لاهاذا هتعهللا ىذر دوعسمنءا ثي د--ىفو |

 ا ,دحلا كاذكوةمعت ا ةينوت ايش تاي لق ق لرت نمد دحلا ىفواهرفكذ ف

 8. ء- هس

 نولو» نب رفاك هيب ةدلا هللاناءاونألا ثددحو رفكدقفائاح أن مرخت الأ ٍ ْ

 هذمو هللانودءوذلاىلار انلا ووسام « ثيح هريسعنودكل ذي نير فاك ىأا ذكو اذك ومب 0 ان

 مه 9 هع

 ثاسحالا َنرْفك ن 1 او اللاق هللا نرش !لقن ةرفكلءاس لااهلدأرثك ١ ]تف هارفثد دولا

 هه. هموره#ج

 هلاتقوقوسف للا باس رخأ الا ثد داو نود او زاناسحا ندعي ىأريشعلانرفكيو

 ةرثكع ونلا اذه نمثدداحالاواهرفك ةمعدق ىرلا لرتنمورفكدقفه- انعبغرنمورفك :

 ىطغرذكلا نال ارئاكر فاكلا ىهساغنا لاقيت ملل! لاكو هك مسنة طغتءىشلا ةطغترفكلا ل صأو |

 قرفكلا!نادحاضناو هماعل دءناس ىلا حاتح اذ هثمللالوق عمو ىرهزالا لاق .هلكذبلق ||

 ىذااوهورفاكح ال_سلا سدالل لاب اك هرغكبهماقلةيطغتوذ ىأر فكوذرفاكلاو ةظغتلا ةغللا
 عايش 5 اا ا 5
 امم نس رخال وق همفولاكق هدوذقفادءاموةوسكو ذى أس اك لجرولثهوحالسل اهاطغ

 هاعدامىلا هداج اذا هلاهمحأو ةمعن ىلا هاعدد.ةذ هدم و ىلا هنا هاعد|_طرفاكل ناكل ذوهملا بهذ ||

 ف و هدع اهلا اح 3 اراناهلاهطغمى أهلنا ةمعت ار فاك ناك هد.حو نمهملاهاعدام ناب! فهبلا

 برضاك ىدعف نعجرئالال أعادولا ةحف لاق مسسوديلطدقا لسا لوسوتا

 نيئمهمم حال سل ا!نيسال امهددحأ نال وق ةارافك هل |وةفروضام 0 لاك نصبر مكس

 ىناشلالوقلاو برحلا نعىسهنلا كلذ دارأ هن "6 ار وثاهقوف سلا ذا هعَرد قوفرغك ن ملاتقلل

 0 1 هر هل سءرل ع

 هللا ىل_صءاوتكوهو مهورتكمسانلااوضرعتسا اذا يراود لفت اكرشك ف سانل ارغكم نأ

 قدصنأف 25 وأهملع قال نأاما هنالامهد-؟ هيءابدهةرفاك انمحالل أند مس .وهملع

 7 رس



 2000 ابدا” بيب : لرب : 0 0 ا ا ا ل ا 1 يل سا ا ل لا ا ا

 (رفك) ”  ءهارلاؤرش ي فاكلال صف 1

 هياةيرفكي نأوهفراكنالارذك امأفءاشي ن كلذ نودامرذغيو هلرفغي ل كلذ نم؟ىشيهير قل نم

 م-مماعءاوساورفكن يذلا نا ىلاعتهلوقؤىوركلذكو ديحوتلا نم هلرت ذيام فر عبالو هناساو

 هيلقب فرتعي نافدوحلارفك امأو هتلاد.حوْس او رفكن يذلا ىأنو:موبال مهردنت)مأءترذنأأ

 مهءاجانإةىلاعتهلوق هنمو تسلا ىأ نية صارغكو سلبار فكك د حار اكو هفدناسلب ّرةمالو

 هناسلب رقبو هملقب هللا فرعي نأو هفةدناءملارذ كصامأو دوخ ارك يدباورمك اوفرعام

 ىأبو هناسلبرقي وميلقب ف رتعي بيذ تا! ىو هبارضأو لوى أر فكك ا يغبوا دسح هبنيديالو
 دايبسيبلا» دا لطفا

 3 .دقيرملا نادرو نم 5-3 6 ّن دنا تلعدقلو

2- - 5 

 مث 0

 نيم لادياعمس ىت دحوأ 5 :ةسراذحوأةمأللا الو

 مْ

 .ن؟ ىرهزالا لّئسىو ورهلا لاك هلق دقتعيال وةيلعت رفكد و هنا سلب َر رع نأفقافتلارفك ا و

 لاقاملوت وان الثلاوسلا ةءلعد.ءافرغكه لوشن ىذلالاقفارفاكممم نأ تارقلا قا لوي

 ىلاعتهللا لوقك ةءاربلائ_هعاضب ا رفكل اور هل اه ارفك ل_سملالوقيد_ رش الا فلاق مث
 : و5 ىو 8 2 2 0 . و 0 . 3

 تأربتىأل سقف نمنوقت رش أ اعترفك ىاراثلا لش داذا +_ت:تيطخ ىف ناطم_كثلا نعةناكح

 ذذتي كرشوهرغكف هوجو للعرغكلالاةفرغكلا نع هلأسي مسح نب دمعسىلا كما دمع بتكو

 لمعي نأوهومال_مالا ىدمرغكوهللدلوءاعّدانرفكو هلوسرو هتلا باير فكورخآ اهلا قنا عم

 نهكلذوهف م قريسغبة مراسم لقي و اداسق ضرالا ف كسي وهلا لزتأامريغبالابعأ

 نيذلانازيزعلا ليزنتلا فو .هللاب.ذكتلارخ الاوهنناةم_عنرفك ا.هدح أ نارفكلاسعالا

 ريغدمت لبق قحءاونأل اق مهارفغل هللا نكم مل ارفك اودادزأ غاورفك مئاومآ غاورفك مئاونمآ

 ممىسعباورفك مربزعباورفك مت مالسلا هءلعىسوعاوتماءمنالدوويلا هيوعي مهضعن لاق لوق

 زئاج ل دقو ر غك م نما ب راح ن وكي نأزئاج ليقول سو هءلع هللا لهدم« مهرغكبار غكاودا دزا

 رفكلا ىلعهتماقان ارك دادزاورفك م دعب نم1غرفكلا نطب أو َنامالارهظأ ٌقفانمنوكم نأ

 هللا نكي ملرفك منا عرفك م نمآن عفانههلقلفةىهرنكر فغيال ل وزع هننا لاك لاق ناف

 ناف هرفكدعي ندآ اذارفاككلر غي هللانا لعأهللا وادهةفباوملاف ادهىفةدئافلاام مار ةغمل
 رهو و

 وهفرشك هلبقنا- عادعب 31 اذاف هن ودلا لقي هللا نال لوالار كلا هلهتئارفغي لهناسءا دعب رفك

 لك رغب لس وزع هقلا نال لرغغبال كاذد ع نمآ اذانوك نأرو<الودر ةكعيم <بلاطم

 00 أ

 5 نموه

. 

3 

0 
, 
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 ظ

 هال ىكلاريمَلاو هعطقو لا رمعكو عوكما ةريعكلاو ديساوتهجورباهسوةرا خال 1 ظ

 لايرلا نمر ودك عزا ( دوك 0ك كا ليات هيشصيف ريع سك ظ

 خاج ل ثمراَمكو ةردكو راغك عمباو لوعفم ىعمىفلغافدن' اك ديزدنبا لاق هملقىلع طعم ٌْ ا

 ىاطقلا لاك ايو مانو عابتجو

 ءاهلا نالومال- دنأأ عج عمال و ل اغمج - [م-جبج واضنأ از 1 الإ و ور ذاك 0 ت1 ناد ٍ

 ءارلا فرح . تاكا لت

 -هممعو

 ْ ا و دقعتمديدس مظع وأ

 5و 2مةىنو هو 0 - م

 000 03 رثشو ل العب ىدغتيول

 هس ؛ د5

 ةرومعك هلك سرا 00000 سداركلا ى هو نب كل دهفلا سور رباعكلا لمتنا

 ةزوصكلاو رب مكلاو قالا ف فرظؤل عمتي فيلو عك ورع وأ رياعكو رباك كو

 حر ئنوهورياعكلا ةل>اوتربعكل ادة فايل كو ونون اك ماعلا نم كيم

 نس اا دللا رباعكل ا ماظعلا سور ىعنه سمو عمد 2ث سأرلا ظدلع "اذا مايعطلا نم

 شدو ه

 كيو لاجرااهسأ هريعكملاوربعكملاو بلععت ع نعامهاتلك رع ريكا سورلا عطمي

 مومادعو د

 اموق بر ننال ى ل اريك ىفم هزموهدعطقى اشو « ودريعكسكه عطى دل

 «ءامود

 رفكت وغاطلا بانر ردكو هقلاانم[ناسالا ضيق فك لا رفك ])( . 0 5 لاةئييكفقالا يشل
 هوو 16 و « 2و5 2 386

 رشكو ة«لاو ومنة ءاو اوسع أ وز ةكادق رقم ادلهاللاةيوأنا ارفكواروةكواركر فكي هللان

 | نورفاكل جراما ىلاعت هاوقوركشلا دضوهوةمسعنلا دور 9 ااوركشلا ضيقنوهوةمسعتلا

 و رم ع 5 مص

 هد هدم هركاكو اهرتسو اهدحا بربك وانار 37 وايوُمك اهرثكيهقلاةم-ئرفك و نودحاب ىأ

0 

 هنالل .قورتتسسلا ناو ها الدم أك لحرو هناسدأ عم ةدامتلا دوك ةكم ل رو

2 
 راجت ةباعا و دع ٍ ىوميامصأ نع 0

 ل>رورذاو 5 ا موقفا فالختالاو اتلاف ل ذا

 نوملاطلا اف ىلاعت هلوقو ةعضوش روك ذموعؤ متلو ةياؤلاذت جتا ناو

 م_سوهيلع هللا لص ى ١ نءعفكورو دوربؤدرب لم هردكل اعجب و8 ش ءوهالا ل اف روك الا

 5 ه7

 1 انكر رامكو اوف
 84 راشسدول-هنو لصالاب

 هررحوْ كل ذ_5 سوماقلا

 لصالاو اطةسدمق لعمل

 ليلدبربباعكورباعك عجلاو

 معد ما هدعبام

 هحرشوسوماقلا فدان(

 عرسأو اديدش ادعرتعكو

 دون ةكرتعكلاو ىثملاف

 نعلقور وفضعلاك رباط

 ةثلثملارراعكنا عاطقلا نبا

 هنعو ةانملاءرتعك ىفةسغل

 ٠ ا درس طمكل ااضأ

 رمعك اضداهنعوودعلا

 هيفراصمرعكو راعملا عانس
 هعلت# هتك ها مد

 لك فكما لعلا له ضعبلاف ر رك اقف هس أع نعول نمو قسف هرأبسو رمل لاتقل اقدنأ

 ظ افك رذكو ةدرأس عم هرفكودو#عر كودي فرتمالو الصأ هنأ فرعبالثأب اكتر ذك اخ أ ةعبرأ

 / 2212 سس ا



 شوجأودحلا داز ()
 طب العك سها كلااوءاكملل

 ىو

 سوةلاز_عرطظكلاوهلوق

 مضدإبقىذألاو ادهزملا

 امأ رهد_عب ىذلاكفاكلا

 3-ثنةمقعلاوهفاهرعسكب
 هسبنممدلا قوف]صأف
 ىعع* هنأ دحنادلدع

 اذك لا سؤرلا باعك هلوق

 تعمم | هررحو ىل هدالاب

 مسلك ةروب كلا وبكل عهبارم وخد لن تاو عا بونك ا

 ماي 0 007 1 0 . ل “6 1 2 01 : 3 1 تاب راح نت تح قا او و رول يال ا د ا لا ل ل

 (رنعك) ١ ءارلافرح ب فاكلا لصق
 2 نو هب 720 قى 00 2

 اذاهرشاكو ماولاولا ل رسكا مولكلاسروال ناو ماوفا وجو فشكرا دربلا وأو ع

 ُ / رضا نالفان الفرس كو سارعل را ذاهيان نع عيبسلاَرستكلاقيو هطمابو ههجبو لت

 ' 18 ب ا. ؟لاوُرككلاوهف قلاومسيلع امك اذا دونا كار ءالانبا عبس هلأ 5هدغو ودب

 ركل عبار اكسل نحب ضرك توما هك ايقيؤالاع .ننانلا
 هع 5< رص و

 ة نا شيلان دقق أرهسكا ) نمشك ( لعفهنم قيس ال وا رشاك اعضراهعضان لاق و يا درمو

 رظكلا (ر انك )) برعلا نضعبلربم قا قفل اسك دنزوأ ) رصك |( (؟)هرسستك ف اكلا

 0 معجبو جرفلا بنابرطظكلاورعوأ حرفا افرح

 2 7 هت معو

 نضع ناطل أوراونع 0 نمد ىئانلَتْغّسَتُك و

 و رفا امرك تاذو #3 دشنأو 1 ارملاثكر رو ركل نأ سانا نازكذو قربا لاق
 سام ©

 لكل منك اةصنلاانبأ 1 نورا ُّط ل لسماع مد !مهتر رطكلاورطكلاو دس نا

 ىرش ودا لاق نان ترك نا راتكلاوثار ظكلا امهوارطك اهدضومناكة أكل 1تعرت ااذاف

 اهو لسيف :ىدلاسوقلا ارك رظكلاو عامسربغنمباك ن ٠ مهونلع فردا اذه

 هعمجو بولا همفىذلا ضرع وفول سوا ةيسف ىعمصالا اراك نسوا ليك دقو راك

 5 رعاك ًاوردكو وهفار 2 مصل | 0 كَ اع ايفلرس كا كا دار رق ١لاقيو ةراظكلا

 وغكمأ أل ةو نعم ليقو 0 هوو طملار مكو لكالا ةرث را نم ةمطق ”التماىقو نعسو هنت

 ور أو ليصٌقلاَ طولا ريعتلا عك 0 ني رثك نه ىبصلا نطلع رس و مق <
 د سو

 نآلف كلا و راكذو اضن انس فدا َر اولا لجاذا و رد ريق دعا نا ورا

 . و هَ 5و 89 جر اكن ع

 لا نمراكق رود طيس رش 2 2 هلاك 1 ةرعكسلاو أعرسسمو دعب عا ذاار هلام

 الواهب يطب حارا لانم مس هزل رفربكو متل عرفو لولا ةرثك ارث

 داوسلاديدش ناالارُعصملا لاثمأ با يفول لا مُرط ةقرشسارجةدرواهفوُلاو طربشك

 2س هو< 38”

 ءانناا٠ نما (دبحك ) مسار عوكو هحردشون «سدقىذلا لاب نيكو

 م .4+ 101 رس ج2
 *© سس راسل |ةريعكءاكع 3 دشنأو اهل ابك العلا ةفاحلا

 000 و72 < و

 «-ع7 52

 ةرانعكو * ريستوأ !هثهسورلارباعك حالا اف نسأرا لمواعامة روع اول كم 7:

 ةرعشنلا ةردغلا محلل ادا و رالا 1 اولانسا يقوةزرطاك | يقةريدتسسل ا فنكلا

 وا



 ردا ا 0 "ك4 3 ا ال لاا ا وي ا م 7 ةهاع خر ١ نة 53 كول + 8 0 ل

 7 - + 0 2 0 ا ا ماب زمر نأ م هديا ا 1

 ؛ه/ (ريثك) ءارلافرح « فاكلال صم
 و و رو ععسوو

 سس ةمجو 7

 هنا هب وييسلن طظدنارظن دا العلا اذهىفرطت نا جيش نسيلو جنبا لاق ماخدال نست د رف 1

 اذ_هنالن زولا زك ىلا ا ارعالا طخ نمهمقحي رك ردى د حافلا طلغلا نفر ظ ١

 نيعءازارءاباف ناعا مهم وءاشسا ونيسأ اهقىذلا هولا عسبطةنو 1 رلا اروطشم نم ةريعشلا

 ىو ليعفتلانزوةحوبح و ضورعلاعوبش وهوارعشرم بكن أهي ومس قدلبلهفنلءاقم ||
 رزهظاهفاطملا هيلعزو<كفيكتف هيلعهلا شاول دعلا اذهب هتفرععد مشت ةريثكن ك امهات

 اغا شفخالا نسل ايأل لولا هردقةلالج ف هيوببس نعالضفهعبطيلاُدئاَسين لودي و
 هما ع ع سد 8.-و 1 . 5

 ءارقلا ه.تحانح رسك لاق .ةىدعيو هدا اا فرعي ويظل ول

 اذاٌقوُملا لعرب نالفلاقيو ئنلكفاب قي ىتلاوهو تار رهوتا رسكوذ لسا ْ

 يوت هعاتمعاناذا لجرل ارسكىنارعالا نبا ضع ًناعرألاة ملعر "بف يتنالذو هيلع اكد

 اهو واكل خضاب ا :رمكو بل نهنطا ريسكو ولك اذارسكوانوأ
 » هد

 دروو ىرسك ت اعف لاس اا رم اا زعم رفا كلما

 همه »9

 ١ نورس 0 .ةنال سايقزيغىلءروسك 0 ةرساسكو ةرساك أ عمجاواريثكث يذخا قل 5
 ا <

 ليست ايوب قالا ريك تالا و نيسلا فب و دوم هون وسيع طمعا رلا ْ

 همهريرو مدس و 5<

 ع داع سرك ةرسكللاو فاكل 2 00 لاقيالومايلاديدشنو ازا تبق فرم
 سمس تاع

 همع5و مو«

 سو أ نب ن عملاق درب 7

 رسكمملاوبال ىوصقليللان ما اهلاقنب قدرا ىحتموئا

 مهتلاوأ ,الاف لبر بقارمسكملاو

 ءاورع ىهواوعالا * هداج ونار 0 3

 ةسرعءابلا عفو 5 :ىفاكلا مضل ةفبنحو ل اقف نال تاينوسكلا ١ ا

57 7 > 

 . دشنأومستلادنعنانمال ودا (رشك ) ةقورعم ْ

 هلك لابلا هلايبا كيال او" ع 5 رم نا وانا وحال نما
3 

 اهفقسسأتلا|ذهنوكنامأا 3 هسا لعافرد_صهىفءىت لعسفلاو لاق

 55 ”5”ه' و م / .٠

 رتذاو لكن او ل>رلارنشك لا قد نتا رتشكلاوك :رهودلا امدح العن لمرامتتالا و
 مو

 ىكلذن وكف دا رسمك رمش هنانسأ نعمك هديسنبا نانسالاهِنمودت كلدلك مسشباو ا

 نيو ىا ًهباننعريعبل ١ ا ا ِإ مال او 9 دعو كدهذلا

 ) سس برعلا ناس هك (

 دو

 لا هنلعرسكب نالف هلوق
 ركب و»وسوماقأ اةرامع

 ظاعر' الاوأ فوغلا كءلع

 هيك ها م .اءنايضغىأ

 دا

 عاباذا لجرلارسك هلوق
 هحرشو دا ةرامعزملا

 هعاباذاهع ثمل 5

 ىمينعم تك هأ اوت انوت

 اددوزوكحج .ااو هلوق

 لصالا,كلدك 2 سسأما

 ها ةرامعلا لصرردهاو

 ء.رىعم#



 (رسك) ١ ءاراافرح *+ فاكلالصق

 باعث هدشنأ هلوقو هريغو ناسنالا

 وسكان لباس اذا #3 ريسعلا ةقانلا تن دق ا

 3 2ظ2ظ010100 غلب الام باس 1 نورتو قنكت قاضعأ ذا لاف رف

 1 أنا ارنك تب لكلونيتقي رطلان ءتدبلا ىناحن ”ربضااؤه لبقو تببلا بناجرسكلاو

 55 نمنضمرإلا لت اتقشللغسأ ًرماكسلاو ءاسملا ن نمققسلا ةقشلا سسك اورسكلاو

 ا ( لاقي ىتحانيحانئش لك سنك فس ةعّسلا نم ضرالا ىلع ىنتو أمسكت اموهل#بةو

 ْ كلاب ريسكلاو ىرهوبللا رسكلاو هلا ناتغله.قدسءو:ألافو اها ارسككا ارمصأا ىمحاتل

 , د

| 
 5 ويم

 نيان 2ع كراسو ك_ةعنع ند 1 ا را !ىلتىت ادب اةقشلفسأ

 ْ نيه نع ارسسكت دب لكلواهيناجىأ لنا -كققاشملا ارظنف دعم أ ثي دف و تكسلا

 00000 ذآ ذآ آزآ | زذز >7 | 2 2ز 2ة2ة2ة2ة020زةز زذ2ةزةز ز2ز ز2ة 0000

0 3 4 5 

 َى رمساكم كراج .وهوهدسنبا ل 7 ا تالف لقمر رس 0 ولاعشو
 ,و_رو 7

 طوب دوعسصّت اذى ابوسك ت اذ صرأ و هتك ننجلاوف سكى أ أىرصاؤمو
 0 ا

 داووداوا منك اقيالومح اواهلد دربال باعوا مكر اهفطاعم ابحاوةيدوالاروسكو

 الشلال ا مدكمدا رولا ةكجاربلا انام برعلا ضعب لوق هئمو نومك لان 1

 هاند جوار ءالال قفا رو هم 2 دك ني لاس ادراك ماك ان ار د

 اي رتازو شكرا امسك رمسلاب ر سلا وو وللا وترئااروسلاو جفا ارسسكم

 6 مو.

 ًايشامؤنم مذاذاوهو كوسا رع كنعان ذاذافعوقولاديريضَقّس ىد

 0 رسكىزابلااذا ىزابلا ىَدَع 35 حالا ىرهو+ ادن ًاوضاضةنالاوأ عوقولا ديرب وهو

 اوحرط 35 اقوا فرساك اهن' 3 03 دشن ورساك اقعورمساك زامل ايو باَعُعلارمساكلاو

 اهحانح رشكت ىلا 5 رساكب اقع حانجاهن“ اك نامعنلا ثد دح ىف و تلاع لعفلانالءاهلا
 مسه» م

 لاقرساكٍب اة ءوهدمس نبا طوقدلاتدارأ !اذاامهمذكتو

 و . ل

 رتساك او #4 رجازلا لالك دعنا من 3
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 قخأف هصتشضودي رب ع رساك اقم 23 هن ومفسو كيك :او نافع رعاه قدا

 ئ ءاهلا تاقتأ دس ةيساهلا ىفءاملا نشد هناءرها طق هب نظيامالكدي وسسلاف ى>نالاق ءاهلا

 | همادازوكالاذهنالاكو هلع نسحلاولأ ءلردت ساو صو هلوقرهاطىتراصؤءاح

 هانغمةةيقحامأف هظفارهاظي قلعت ىرمعلادهفلاف . نيذك اسنيب عمج الود نك اسزيسلا نال

 ص



 سس مرا 0
 اخ راكم هفلاقي هنري رعأن عرفو لكو هنعرسكما دقفئثن عزك نم لكو ئَرَللا ||

 ىلعتالفرمسك ل هثلاقو ا كرسي هقرط نمل وسكس افءاملادر نهرممك لاا

 قارس اع اذه نارا هدو لاقت لاقل فارنكملاو نشط را

 : ةمرلاوذلاه ريثكلا

 اهدي ما فك ث ع راخ # 0 . لكلا عاب اذا
 _ض مست حس

 ىلءىذلاو كعلاوه ل ةازفاول رسملاورالو ىضعلا مع زا ىلعأ خففلاورسكلاورسسكلاو ٍ

 لاق معلا نم هيلعاعم ظعلا ىصتوه ل دقو هريعدب طاخال هنادخ
 ءءء

 و 5-9 ع ويه ام 5 ء6 مد و 68” -

 مودر حبا رسك اهقك قو #2 ل كا

 2 امظعللاقب .وىومالا اضيأتدملادشنأو يسرا 3 م لاق .ميولاوأ

 رثدشنأب عقر 0 رلاىلاهنمفصنلا

 3 0 3 « دموعك اءَّسدك : ههه 2 تومص م

 روت م مونمو لاق ل

 لوة:اذهلو رفالاتاودرشمهدنعربجلاوةلذملاريعوشورا..ءالا *تنكلاربع تاكونلوق

 تنكلنانينالا اضع نمتنكولو لاق مرتو نوعي الو ى ديالاماباودلارش يردلا ظ ش0
 اد_هوهيولاخ نا لاق دضعلا مظع قرط لي ىذلاهفر اطود عي.ةلاو عبقىلإ فاضمغنال رت 2

 2 .الال اوقدل مولا هب 9انوا ممهدنعوهءاعهلا نم ولا ١
 هممءو9)3ذر 9 31 ودود

 القدم ل مدكوأ 35 الشو عم دكلءامج كول

 را ِْ

 و ل

 ٠ مودد رغب اهنك قو « اضأ نفسا اما طعرم ا || ىرهودلا «

  0ووك دوسكوراست هيي لا

 س7 و 1

 نيا طار الاوتنكت دس اوك زةثاخلتافل 2 ظ »و را

 وك

 أ



 ١ د 6. 0 ا 00 ا ا 2 001 ظلرخ را 1 مع ” 2>
  1ا ا ع 1 ميد ا

 (سك)  ءارلافرح « فاكلالصأ 2 م6

 ةأرماورس موقن مم .اكلجرو ىذدعلا مدعو ىد- عملا بسال ىنعملا فاموقاقتالهمحاص
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 دبس ةفرتف' شلك و رك اونالى أرسكلادقنيمعلا ثيدسح فو ر و ئشو نياك نمناب

 .َ مي 20 تسهر ىص سا

 هرسكيرعشل كارم كو فيعطي ىأروسكم طوس ثيدحلاهنمو ريع نال لصدنأدبر 2

 عجبا ذه شمران نسل اونألاك هيوبنس نءريساكم عجب او ذوقي لرمسكدئافارعسك

 و مرتك متل ثنؤملا فءاهلاوفلالاد ءوركج الا ىفنوالاووا ولا عمجي نأ اذهلثمو ك- نال

 عجبو ءاهرسفيت الالاذكو روسُكملاريسكل او نزولااذ_ه ىلعءاعمالا نماجاجاريسكت

 فو لج رلاةرسكشملاءاشلان مراسكلاو بْضَحَقْكا اولاعاكريسك اد وت رعب

 ردقنال لال ج رلاٌةرمسكمملا ريثالا نيالا ركل ةيلايسكلا ىاضالاف زوال ثددحلا
 5و

 َُك , نغمة ها دمع 0 دارساكم هدحأ آلا زبالر 0 هد ىف 9و ل وعم ىنعع ل .هف ىشملا ىلع

 ه6
 -. هدر

 12و رتئاونيد لا فاهسنخ يوايلعع واهد_ ذعمداسو تاي ىأ املا ثدي

 ا 0 هئثلان هيل 41 0 مل قاب الا 0 اي
 ا

3 7 1 
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 2 مهو

 00 ار هقافدبطاراسكو ناديعلار 0 2 نداس ب عم: لاف

 ْ ءز لك اولعح ممن اكراسكأ ع رسكردقو ىلارعالانيانع كلذك راك انا واهمدقو اهربكل

 ثيحاهلم أةرصشاارم مسلمو يس : لك نمرمنكلا عضوم.ك او ذه ىلع وعج ا 1 اهنم

 و .هزز

 رعي وسلا لاق اماصغأهنمرسكت

 © مهر 1 8 مم

 رمسُكملاالوألامهعر ند « رصتعيو قمتساو نك

 - وس وس 0 4 ه9

 ناك اذا سك بطد الفلاقي ود 00 هن دوج تقر ءاذانيسلارم 35 رسكم ا يلصدوعو

 رسل ىدرو كا وهاد محلا مكمل ودلص أ ئش لك ريسكمو َ ةريكلاد ف عادوت

 لحراللاه وشر أبل ما : 0 نمدرصأ ًوةدتلا ىلع فاي 0 [اتلصلحد و

 ١ اودا ارآاذافمذو حدموهو رسل ش دنالف لاش دو ركل بطاعة و2 هر را اذا

 ريسكتلا عجو مذوهةدوعلاراوتوهاولوقي تأ اودا راذاوحدموهفسقلا دامس با اولوقينأ

 هكرج ىلع عم امام أو فولمقو فانقو نولسدو نامبو مهاردو مهزدكلوقك هلأ كرح ىلع ند لام

 ازيدكس اورتفازمسكرم 0 اهحلادربن م 0 نودإضو ل_.مو نول اصوملاسص لثك هلأ
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 رك ارك ريدا اهاذا عدو ع مكبر 0 ب اضل قاطع ْ

 دلو قرع 5 نمل سف كراذا ىو: سر الفءادريعبلاننوكي نأوهرثالا نا لاق ظ

 هْبشُلاَضلا ركركو انيغةعدلاوءاطعلا دنعو برخاانإ عل هما مكشمعلب اذاانوعدتامتا | ظ

 ْك-كذن مرتاح ثد د> ىو 01 و ةالقخلا و :ركركسلاو هنودددرا ذاريعنلا كرك

 دموع 9

 00 :ركرقلا قوف ةهِهَصلا همس رك هركركلا ' ةالصلاو# ”وضولاد هيل فةالصلا قركركي ىح

 7 رك نموهودي دل اوةرادالا نم ةركركلاو حرللابر ةافاقلانمةلدممفاكللا ل_علو ريثالا

 ا قءاوددرالدارأفوركركناللاقف لاو لا بار ءأىلعملأو اهذادرتىرلاةركركو لاق ركركو

 تناكوةعملا مورا لا تانج يبت 26 .1نءربزعلاد,عىورو اغا لاؤسلا

 22 ةريعسش ن ماع كر و ردى فخ نرطتق قل سا لوصأ نمد انف ةعاضيىلاثحُ انلزوغ

 ا أرك "علا لاك أ نمة عملا وسحر فانيلا همست ءااانفرصنااانبل اذا

 بوذوأ لاق ن ندا ىلع ىلا يدور 1 تاو سطل

 بلال 5 ونا حاز زهئركرك اذا ظ

 دلتاو ليلا يداركرك ارك و وثلاو سلا بلا بيوك

2 0 2 

 اهوا فقام ليو 0 رك ارك انيفقرشلا ضر 2

 تقلا رك سانلانمتعاجلا ركل ىرهو ملا زك هتدحاو تاء ارك

 هيلعرار هلا هبك اردا رأاذاوركر "اذا ايفا اوسنأك اذار كمر ءرفو برالا عضو

 ا قو 9 لركرو مزمن ذاركرك حار ءالا نا هل اور كلكم رو كردوملا هو هنز

 2 أم هات اهتمت ل ءادوتسا نيحورل نب لبسي دح

 3 مسرع اص

 لاق طالغلا نابثلا نم سنجل ارثالا نبا لاق نييطوغنيرك ىفامهاتلعنو دانا

 جنب اهاكح )2( 6 رك) ةغالا "الغ نم لرد كر نبورع كلاموأو ىبومونأ هلاك

 هد 7 و ةركس ةنركستو ليك لاك تلو اونلاق نيذسوتلا ر رك: هرسفب لو

 ةريسكل اى ةغلةربز لا باك )+ هنمكمل كالكَو تمرات ااسيفارطأ تددرومتمه اذ

 1 ريزانالا ن نمي زكلا ىرهولا ةقور عمد ل رععابلا تشب ةريزكلا ةغينحو ألاقو

 هه 5<

 حلاهاكح ربرك هلوق (؟)
 حيربزك(ربرك )دا ةرابع

 هرم م وقنا هاك

 باوصلاو ف صحت هنا ىدنعو
 هي دك ها هرخ اىازلاب

 هرسكو ذر د ورسم «(رسسك ]ابرعسنط أو لاق خفت هوو م
 ْ عضوم نب ردصملا نمدحاو لك اوعضو اريك سكس اواراسكم هير سسك هب وبيسلا#رسكستف
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 ىلا لاقي وازيفقن وس قار ءلا له دنعوقوراجرافوأ ةّمسر لاو رتل ردات

 : ٌركلاروصنموتلاق اًدرإن يعبأ ىرصملا وكي هديسئبا ماعطل ارا ارك ادخار ب راني

 و قاط هس

 ىره الا لاهنت الك ثالئوهو فصنو عاض اوكملاو كك امنع و ايف وت ود

 لك و ءاسكلااضبأ اركلاو اءاصنوتسقسَو ولك ا ع
 سمس ور ه ورسنث

 نفعلار عبأا ةركلا حاملا قو عوردلا هءىل# مثقديبارت زونيقرسق ةركسلا لءقورعبلا ةدكلاو

 اعوردفصي ةغيانلا لاعو عو رذلا هب لعق

 مهند 2 هسو

 لئالُلا ٌتانفاصءاضإ ْنَهَ 5 70 نيل

 بارعالااسناهيذدخّوي نر رع ماطق ل ثمراركو ىرقوملا ءاضوّنهف 0 بدلا و

 ةرحاسلا لوق:قاسكلا لاقولاك ىنامسإلا نعلاجرلا“ كلا 0 لو دس

 مجررلا ف ا ركلاو هبرضفربدأ تاو هيرمس لبق نا هبرما ةرم هاب هبا ١

 ٌتئانحاصتلا قو * دادس لا بانج ع 2 دلال ةزدعبهتعجا ذاباحسلا
 ه2ع998 مد 9 - وع م ه-2

 375 ذوأل 0 2 رمركسلا نمدر ركسولمأ أوبونملاهركر كرك
 ا 3 مودوكم هو مو و هم وو هم 4 ٌْ

 حوهمباوتلا قود عسفم 2 هدبقو هيدر كرك

 ود عم دع وم و ّ- 6عىما ماو

 را رك رعقلا د يعيداوروكر ,كلاو لبس ادار ركتواوهلا فكروا ركنو
 املهدعهللا ىذررع د د> ىو هس ةرومع د وشلان 2 ؟وهستسركرك و .ءاملاهمق |

 و ا قعر نم عج .رىأكلذنعر 7 0 نوعاطلا اهبتاكو ماشلا مدق

 نالفو لدين أوه بقوكصغلان 3 روك ركل اوهنع ىلانلارك تن ثيدح

 ا ءالانبا قوس و ناسنال مدت ريتوصةركركلاوزعوأ ه هقهقكا 1 وص فركرك

 هلثهنركركو هكع أ هتككعءارغلا اهرادأ اذاةركرك ىسرلا اركركوهيرغأ اذا ةركرك كضخلا 3 8ءود ب خلا يي 4 هدءوم اذهل هموم يق مءمو <

 | عارك نع ظيلغلا نيللاةركركلاو يلا و ديدؤعلاو ةرادالا مكوك كارت
 رو ممل ©

 فخذ لك مُدَلاوهل قو سمنان ىددحا هوهقانلاو رعبلارو زرةر : ارحلاو

 11 1 س 8

 م نباذاىذلاوعبلاروز ْز :ركلاو م رت نمَعتْكَت : هتركر كن كوك ريعبلا ىلااو رشي دللاىفو

 رك ارك علو اهرع ثيدح ورك ارئاههجبو صفا هج نعةئان نهو سرألا باصأ

 ريب زل نبا ثيدح ىفو لبالا ن:لكؤيام سس اطأن ماما لكاللاهراضحا ديرب ةفسأو
 1 11 دعس م صمسم ةسسعمم ّْ

 مكص دواطع



 هيا ترجم دوا 1 ا ا و مورا ا ١ كيح | ل ا ا 4 مهيب
 00000 ١ 00 7 8 را وح رشا ا 0
 " نتطرلا 4 5 4

 401 قلد ءارلافرح « فاكلال ك5

 32 ممه< م# + 34 2 2و

 انهم سدلو ةجرمشلا لةمردصلا ق توصرير كلا ليقو . توملا دنع ةج رمش لسا ىلقو ةدرمشملا
 00 - مي رجس 5 8

 6. هدد <” 5

 0 1 1 ل * هقانْدشر ركبلا رو 39

 ىعالا لادا و :[ق نلت وسر زمتوصرركا

 ار /ركلا لاج رلاىوعدناك اذا « لا راء دهلا ىلذأف

 امبنعدتنا ىشرر دركي أو )سو هيلع قنا لص ىنلا نأ ث دما ىورايغلا نموت حرك
 هدّدرتودةٌرركلاو عطاك ًاىركر كاع ريعش تلاع ل دنءامدنأ ١ مال لاقف مهلا اوعِبَصَت

 هعجو لذا ىلع هيدعصي ىذلا ليما لا ركلآو صوخبو أ فلن مديرك هفوجج ف ناسنالا

 ٌركلا ف رعلا نمىاعساذكهو ىرهزالا لاق لابحلا نموريغ لذي ىمسيالدس عون لاك رو ١

 97 9 7 د : دى هم -ٍ 00 5 8و

 ربا جاقلا لسوف 5 كول يقالوتض الإ «ب :زحارلا لاك فيلا رحنمىوسي و
 و ع« 2

 ليقو حالملاىرا ردملاو ا روركلاني را ريفلا نرش 5 لاقفءاملا فنا هدام الب

 لمحو هلمقو ب بيسعلا نمو نأ عْأ ارش نمو فيلل نم مركلا ةديسعوأ 0

 تدشنأو روف هعجبوةنغدلا عارش ل سحكلاو هب ملم اوهبلعت لاو نس

 دشنأو لخرلاوب مكرملا تتامنارا ركل او * روركلاءنييزارصلا ب دج « حاملا
 ه7 وس و 3 هس هما هم

 مهاربل ص: نيرا اركلا ىنت 5 0 #2 ماسر تلال أ

 ا .رلا ع نمتافلتلا هيف لخدت ىذا بدال اوهوام هن عج و لحرا ى مامر ركلاو

 ةقلطلا ماَدقن منارهظبالن يداد سلا نأ ريغ لح راقت فواد اوراز أ |[

 نان او لحرلا تتامنسرار كلا ىدلاتامالا ذهل رلارا ث !فباوصلاو روسنموأ ا ||

 كوفر رث ذمران الاءامسأ نماكلاو 10و رفا طا علاج دعلاوةادغلاامهونانر 8

 1 لاقرا رك عملا وومصمنحأ الاءاملا 0 دوم اوه ل قولا
 0 ا نا 5

 ٌراَعتو هن ىلا تةئئامو #3 0 دقيت ماداملبحأ

 ٌراركصو ةيداعب فب * يطعم نمي ادعو ى وو ورك داس سد 500
 نافارا نا الا اولا وةيداعتل قاب كر هولا هدرو ايدام +

 لا و نالسحراعتو 1 1 :رصشلا قرع ةصشولاوداعىلا د ونمةميدقلاةيداععلا وركلاوعو

 ناك اذا ةباورفو اخت لمملار و هامل غاباذان ري_سنباثندح ىو قارعلا لهاللاكم



 ا ْ

 ا لضالا اذكارغ لَوَدَق
 هطول

 اذك الةاَمم أدير هلوق

 نيءاقي مدي و هكرح اذا

5 
 ىمديغك* هأ اها

 (رزرث) 20 ءارلافرس * فاكلالصف وام

 و وضم ه

 عا 07 ًاودعيردكتاو ةفنحوأ هاكح ديس ا لاق زدكة يدنا وهوكضو ع زرلا

 0 و ممملعا ايش قالا اواجاذاموقلا «ميلعرتكسلاو ضقناو غرس حاصلا ىفو

 0 قرير قع قَِ سيل ءاريدكلاو 01 موحنلا اذاو ل يزنلآ فوترئانت مولا

 لاك 557

 دشنأو ظياع رداخو ردنكو

 و و# وسعره ر - 5 -

 بل دودي نمدعصلا ودلنافب د ل ًاراجس نم ردك ءاغ

 6-42 ئ4

 كدنمل و ءازلا دشن رك زنتكملا ىوقلارداخلا اشلا للا لاقي وردك نان" 1لاعو

 ارسال َلرملا حريب 0 اردكلا برعلا نعدن صو

 7 1 دوو ّ
 كي ؛اولزذاملا نودماتلاوهو ردك رد مالغ عاصم ن ءبا اروواكورو

 نهذو:ذيسْا لاك كيال ظن .اغرصقرداكو ردك لع رو + + اردكللا بزعلا نءدنصوخ *

 كاقبَونتم شحورجْردُد آلا تانبو .اضي أى انزلا ىمرك دنس و ىانراردتك تى اهب ونس

 كامردوكو مار عضوم دوا !فءارذكلاو لدن ةمودبحا ردبك اواهتملذل

 1 ىدعملا ةغباتلا لاك ىمضالا ن ءريج لوامنم

 الماةماد برت ىاذلا ىَداولاكَ 5 دوك دنع مكسادأو مد مول ا

 ضئارفلا ىف هل مدن ردك الاو ىرهوملا ه_ءلارظنلاتمادئ اذا ود !!فئيعلا ترداكتنو و

 تضف رو لاقت عوج رااركل ا دك ( مأوبالتخأود>ومأو حي وز ىهو

 ركيؤدعلا ىو عيردنعو فصاروا دركي لرد مركلاوىذعتبلو

 عجباوةرملاةركلاوىرخ ادعدةسمهداعأ ركل وئشلاررثو سرفللا كلذكو ركمور ارك لحرو
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 ةرسلا كلذكو راَرْكَتلا ن-هُركتا حريب راوكشلا هنننو ئذلا لع جَراركلاو

 5 "التاق ر رضلا ديعسو أل اغرار 1 8 رك فلكر رىرهؤجلا ةردتلاوةرضتلاو

 هدر هر اىٌّلِجراَوَبَكَتو ردصم خفلاهَلاعَْو مس لاغشتلاقف لافت ل اعغننيبامورع
 0 - و 0

 ْ نمهسفاعرب غةناسللا فرطتنرهسلعتفقواذا كي”الكلذو ءارلا ف ورخلا ضرركملاو

 هَ - هم , لم و2 25< 2 ا 00

 و هنفلادهيقلللاددد_كو ثعلاةركلاو نفر ةلامالا تست كلذاورءركتلا
 : هلع 2

 >2 هم. يزوج ه-< ا 3 هس

 7 ريزكلا اوهدراذا هر كنه تلقت دعا دام تو توما هنوف هتان او ركدكم نظفوملا

0 1 0 
 أأ ردكراجو ام ماعطلا نمفئصوم عارك لاقو نوسلءاسنلاءاقست مر قلان شر نلوه

 0 ةة2- 0 و هسا ني

 || هتددراذاةرثرك اذكن ع هبرك توه يلع هن ددراذا هنرك روث يدحلاهملغ تري لاقي وتاركلا



 2ك (ردك) ءاراقرج نمارغ
5 5 

 اهريِدَغر :زا ارذك ادعب افصل اعو 1 تر امن د لاح نه كرت اكو

 رمسكلا انمار ردكى ره ىرش هولا ردكرد أ |ءامو ردكردُ شسعلاَعي ريدك ركود ردك" وهو

 1 ردك ر طش اتق و رعالانبادشنأو ذو ذكرك دكه ردت

 نم ة دلو 37 ةردكلا ود ةردكلا مالا وا ود ردك تت 0 كد

 شعلاوءاملاىفآةر ودكلا ا دوللا فد ل آاممضعي لاقدر ريغ اوداولاو ا ثامناولالا

 ترد كون الذ شعردك لاق و ىنا.ءللا نع تكلا, لسجرلاثولردَكو لك قردكلا و

 اذااردك هردكب ءيشلاردك لاقي ىضلا ىفال ردك لاقيالو ردكوءامل م لاقيوهتسشرعم

 ' حلا شاخاشج فسي ةوق ظ انف, طلال
 اًميعغهصدر رى قهنرامع || «مس ا

 8 6 5 رمل نعي 26 #3 ردكلا دمار دك اصأ ناق

 يوي هأ اثاو ادع يو 5-506

 6 ءأ ردع شو ليا انسْئئامانهه ىو نسل اهرعشي ىلا ةردملاى مهو ةردكلا عجبردكلاو

 فب ض مول اًةردكو ءا اردن 0 ذر ,رغ هيف قاف بلح نلَدخأنافءاملاد علا ةثيدح

 اهو دو ضمرعو بل م ىلا ارعالانبان ءهردكوه:طلاذلا

 ىلارعالان با .لاداتشةرتكلاو ف ءاممسلا ىراوبالا ةمقر با كسلا ناك اذاةفشحوألاقو

 ةيئوحب برضفنايرضاطتلا تكس نا تاغلثالئردكوَرذكو ردك امعدوافصامذ لاقي

#2 

 قلقا رةصعم حانان طابدوسأر ارهطلاردك ناك امَفوُاو ىرذكلاوطاطقلا نم برضو

 ةريخالا ىرادكتلاو ىردكلا هديسنا تنلار اسنملوطأ ناشي رهمنذ ىف نلحرلاريصق 1

 7 زوان يطا ىفو اهنا ”ة_صقنانذالا راصقاطَةلان هنرغض ىلإ ارعالا نبا نع

 فارعالا نا دشنأ

 راغصلا قد كاما * زادك اهقلا سيموت

 نحل نوتيلا الل !ءاند 43 اخ ىردُكلادازءافالقو ةيرادكتسو يردك هندحاو

 هي دكر لا را وانيو كارب !!مهيضعبلاف ؟ 8 رك عجن هرسفوقراَدكل

 ا قرد طاطعو قوجو ىرذك برضأ ةثالثاطَقلا ىرهودجا سديم

 ىفناروك ذ 5508 رخ الان ابرضلاو 0 نهواطقلا فلتين "5 نود ن 02
 د 9-8: و

 هعورلادانعفاقاردك ١ آد ةيؤزلاع ردك هنولؤ ىللاوهورّد ًالاردصمردكلاوام يهضوم

 نم ةقوفتملا ةدوضحماتا.دسشا اردكلاو ضرال اردمنمةراسمل اةَمصصلا ةَعااقاةَرَدكلاَو



1000000 

 (ردك زار طا راف ه* .فاكلا لدف ؛؛4

 - هود ا و

 الباكر وكف نم # نْيَدتحااماذاَقيقحلا احح

 كر ف نارك اذازا. غلا ِر 0 ددقو نفسا لالجمت "كراع دارأ
 ةضص و هد و سو 2 هوس 9

 اًرثوكت ىحتوملاع ةنران دقو دل مهودعل مهراجأر ود نأ اونأ

 ءءء - هدو مص <

 , تيمكلالاقري رلئارثكلا دسار ا ريواوءاطعلارثك روك ل رورثوكت دقو

 روك لد امتعلا نا لون تاكو 5 بسطت اوم اأن ريثكتنأو

 | ةنطافرمترثو كلو عارك نعرهنلارروكلاو »رش 5 2 لاط1عو دس لاقو
1 - 5 

 0 و 4

 7  تيطعادها كح ثد دحىفو ةصاخ ٍل_بوهيلع هللا نس صىرءالودواهرامن | عج همم بعششإ

 58 ريتسفتلا قءاجو ريثكلاريخلا هامعموةدئاز واولاوةرثكلا نمل ءوفوهو هدا فر وهو وكلا

 ريال انههرثوكلا لبقرثوكلا كانط عأ انازيزعلا ليزتتلا فو ةودنلاونارقلارثوكلا نا

 : لسوللان 4 ءثيدلاىو كلا : ىنعميلا عجار هاكو ةمامقلا موي هّممأهللاهيطعي ىذلاريثكلا

 / اعز للاب نمل ونبلا ا مكاو : 20

  لعرصتلاو ني و : 1 يتلا 16 دنلاو 2 ه0 تلا لمس ص :لاهطعأ
 ةنملا لأ ؟ىلءها فردة ىلعةنحلا ليهو طعأ دقوريكنا نمىمهحالاموهتم"الةعافشلاوهئادعأ

4 

 ست مص دك

 1 | وهو ينك وكينالذم مد ةيمأوبأبركلادسبعلاك ةدسءو أ لاقو م_سوه.ل عدلا ىل_ص

 ع 2 م, يي 9

 دشن اوريثكلا ىععرايكل ابارثولا ةرثكسلا نمل عوذ

 مظحلريبكلاَكعلاو“ 4 ارثثاف ىمالاالازعلا له

 ايو قىذلا همت وهو ةيراصنأ لل اراج ندع لال ودا 0 ااو راكلاف

 ٠ رق مقاليد حلا هن مو 0 "لذه

 ظ نور مات ملط ىألملارثك أد قوُرك هن داو ةماعراسارثكسلا ل.ةو رك الو

 ظ 5 - يقع ريثكلا او .ةأرهامعس رك رجعت رن ل بدرا

 ىدو 0 000 :رابصتالادب 37 و هريس غوث يالا ههه ى رق زالا لاق 6 َِى (

 رورغلاىلاعأ ف ةرعاشلان مزود هور خاكلا «فور عاهد اون ذن أ | ارهاط ىف نوضُع

 ريكو ةرادك م خلابر دكر ربو دصلا فالسخ حاملا فو ءانفصلا نض يدم (ردك (ُ

 . ىدسالارطناالاقردك اوةرادكو ةرودك و ةرذك وارودك وار 1 3 1

 - و ء

 ناحو
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 ديدي 0 0 3 ف 6 4
 7 1 3 ٠

 خال  (رثتك) ءارافرخ + افاكلالصف

 نبا لاك اذهل: مىفناقاعتين هو ماللاو فلالا ناللمضفتلا ت سلوريثكلا نععانههرثكالا

 رن بسوأ لوق ىلع نكلو راك الا ةقلع مريع نمنوكتو لضفتلل وكت هنازو د دقو هديس

 مم ناي طي رنمقدصا ىلا « ةعاسح وأ ضرعلا, . رانا 5 و

 لاحرو م اسنوريثك ل جر سول نعل نبا هن ؟ايلََبورضوهئانآ راك هي عن رمثك ل جرو

 نوكيالو تاءاج ىأس اناا ن هراثكو راثكر ادلا فو ريثكلا مقلاءزاثكلا و5 ةريثكءاسنو ةريثك

 اوناك مهنورثك مهو راكسف مهو 7 ١-5 هانملغىأ هان ةمهانرئاكو تاناود لا نمالا
 مدعو

 بالكلاو روثلا فصب َتْيَمكَلا لوق هذمو مهئمرثك أ

 و ومو م5

 لنيك او ئناكلار 2 »* ةتعتعباهنمراغ ف تاعو

 و ىه<

 ليتم ةغيقعلل ىرخالا ول . مايل ادعبا نلقاك ديلا ذاكملاو ضرالان منال نعمل

 سدوم

 هانكس الا : عماشناك امنع علم ك١2ثددخلافو اا لاو لات و ضََب

 ىفتاززرباقملا حرر ىت-رئاكسلا مك اهل ىلاعت هلوقفءار هلا 0 اتاكورثكل مانع ىأ

 ةه سس#*# هر م©ث ءس ؤ ىو 0 3و : كس

 مع قب ماما .تراكفمهسونو 3 .مهواددع را مهيأ اورخ اع كَ ا

 لاق 0 1 مه يم ركل وءامحال بأن ئداعف هاه ىناكلهأ ا ىملانامهس ود تلاقق

 ةرثكي رحاغتلا مك اهلأهريغلاوتاومالا ّترز ىح ىأر باشا رز ىترئاكتلا م اهل ىلاعت هللا

 لطخااللربرح لاك ممىتحكأ ارباقملا رز ىت>لاملاوددعلا

 اهراو رمال عصأ و كلامو وبار

 2 و -ٍ واو” لل

 «سفنلدارأ اذاهانأ هرثكس: ساو "و 00 توملابرومقلاا ةرابز لع

 اضن 1 ل او هنمريثكلا قبغرتئشلان . هرثكساو ال اق*املا ناك تاو هنم برش اريثكه مل

 ومو 35 # ند

 هلع ترثكوهدنعامدغناذاحاعصا افو فوردملا هنمراطب الب نمةمل رك اذا هملع رودكملحرو

 - 3 و 00111 8 5م 9812 قيل و

 ككل
 لاش. هياعروةكمو هود .عسأنأ تدب : 1ةعز 9 : د> ىفو فوةضموءوةشمودويتت لالا

2 

 هنولأا سب سانا ن 50 هدنع ناك هانارأ ار وقحا عت هاعروثكملجنا ا

 مالسل اهيلع نيس لّدق مشي دح فو اهنورلطبمهذقوقح هملعمهاناكممنأ اك ءام-شأنع

 ' 2 هد عم

 ىأهورهذف سائلا ه_ءلعرئاك.:ىذلاو هوولغملارودكملا هل :امد_ةمارحا اروئكماشب ازا

 رابغلا نمفتملا ككل ارثوكساا واو لك نمرشكلارثوكلاو هنءامادقاًر أاروهقمانب ًارام

 كيم - اعواراج فضد ةسضالاك ةبلدهرتكو و عطسا ذا

 ان دل ا ا راك لا نع ما ا ل از” هس. ”لزي 10 فيس "نيا نادل دل“ نإ ا /ااايلا* 4 ] ا دي تالا 1

 8 || سس سس شششلىلىلللرصس سس 2_2



 (رثك)“  ءاراافرح « فاكلال مق 14
 1 وو 8

/ 
 وو و9 < هى -خ 0-2-2 9 ءو 3

 ركل اوةرثك-|اوةرثكلا نك ملحاهيفةمسشم ةرتكلاوريغسدا حدوهلااضيأ اركلاو

 ثدللا نو ريثك ا ا مدلل عيوبك لنا وبجملا ”زَعلا ضقت

 ايه - مد < 00 م8 را

 مضلابرمكلاودلقأ هلو ور ىذا رك ريثكوهففراك ركب يا ابعد ةركلا

 ,ةعببر نم لج راورعو لأ ًادشنأو رك الو ةهلام لاقي ريثكلا لاما ن م

 و س هوس هو 2

 مالغ قدا م مو »ع اعدقىنا.عأرثكلا ناف

 لالا نمد ركل بلطفايعألوقيمامثرحا بن مناستنءورمعارعشلا ىربنبا لاق

 | هب ” أسال هآوشد ادهولاه نير الو نير كمل نمت سلف ىربكىلا ىرغصن هرتقم ريغ تنك ناو
2 

 لاقفف اسإ هنري لش ملا مهرشعنعبا ”ىهتمالثنا كو

 2 و و ع
 مانام ىت-لطموأت 5 فاس امسهلاب ني بانى آ

 ماكر ملا هنامح لاظأ 0 س.قابأ تير له للعلا

 ب م
 8 هول - دبع

 ماج ادق ادلع # 0000 ارهبغلام ي ى

 مام: ”هلماح لكلو َّك 35 2 1 1

 35 0 9و 0

 ماسلا كفاسأب 5 هوو. بهشل ذ اى ةرسكر و

 ريثكلا ماكاو مشوار يغتر +_صقس هوبا وا هيدنك و ردنملا ننام عنلادب نعي سبقانألوق

 ئثو رج الاددقعت ىلا ةينبالا قئاوطلاو سولاقانأ َتَدْح الاد لع لاملا راك ناكول لو

 ثيدحلا ىفو رثكلا ولقلاورثكلا اور ىلع هتاد+ل ا لاتد الارطول رطل راثكو دينك
 م مع 0-1

 موو

 هرثكإ وشل فمك يلق للك د رثكلا مضااررثكلان وسلا ودوعبأ لاما مأ

 هيلعمت :هانعم بلعت لاقاريثك دع لاو هلوقو 7 9 يكره رانك ءاَرثك

 نك ليقووكب أر وانك ل جب الك مكم سلع اداذانال 0

 يو 0 انيعرا ربك وهن ويدس أكس لتس َكثمانذ هاف اواينك ل عجم أ او

 ناس ناكواضنأ أهمق و اهلك يعل ١ زابنل زوغلان راك ىااهمذت 0 الا 2 ١ ”ارضاهل ولالا ثيدح

 ريثكرثكم و راثكمو املا نمد ذرثكملجزو مدن :دقوةد>وملاءاملابىوربواملعرثكن -

 ءاهلا لد اله شومنالنونا اوواؤلابخمجصالودي وسسلاق ءاهريسغب ى الا مرو مولجلا

 ىشعالالاقريدكثا ود عورثكلا رئاكل او

 رئاكلاةزعلااسعاو * نمي ينزك الدلو

 رثسصالا

 تر سا و د ع احب



 516 ( اكو ءارلا رح #3 فاك الصف

 000000 ا م م ممول ب

 2 و نال مدل اهعح ربالثلدلبا ف الخ لينا دشيامردق ةعاس ىفرابنلا لوم ةانلتقلوق لوقب

 0 خلاب مز2 مهاوقو فورغدّتد ربكأاو ةءاكوشو و ولا

 ديور حاملا نهمورلاك ضل أت 2 هوقوألا ضم نمل

 ل و 0 مده
 كك هيك تبشدو آهضفوأ #* تينطم يدك ى ىعفم له

 ثدد_-ىفو هاو فولو طربكلاو اوشا تاركا نعم ىنرافمسالار كلا ١

 ركللالاق هبأك قرعتهاور ارك هنمدختنله مائه اًدوُعْدَخأ اهنآناذالا بحاصدي زنهللا دمع

 ثدد>ح قو دحاو ه-وهلىذأ!لمطل !لدقو نيس رلاوذ لءطلاوه ل قو انُعلب اعف ل طلا نيتي

 ََق و ريغسص ل بط ىف ىأس أب الف ر ريك ناك نالامذ طن اذا لع قلعيذب وعتلا ع نءلّئ_سءاطع

 و ان

 تاتو عولئاو رك نم يح راكآلاو لاحول لثمرأك هعجو بصق فناكناةياور
4 

 اولزن نب 3 ةض و مكدالب وعنا ة همس مب 80 مي قى ٠ مهبط وصاعو

 كلذ فراق مهل قوومهراج آف ىضلاءارجنب ربع

 همم ثا 2 و ةددم 1

 رياكألاىلا وبار 60 هانم سانل اري ءافو ثددو

 9س موو

 رارملا لاه ىرمشلاو ةعفرلا فركلاو
 00 3 _-ء - -

 ريكا واييفةماهلاىل و اهفالس نم عال لو
 س اه ري مد

 ىسعقةفلارارملا لاقدسأ ىيدالب ن ا لجيراكوُذو

 2-1 و هرم 9 هس و ما عاري

 لوعولا ةريكأ ؛تدتعالو 63 انلسرذا سداوكت دماغ

 3 د ع )و

 ليح» هزوحء يو ةلكرك سرا راك مأ للا لصاودطتو ىو لكروت 4( :

 راكلاوهوحخو بسلا ىرثكل || عيقرل_-زو رثكلامم اممظعل هن اري سلسا لمعلا لاش ورتكلاب | مظع

 ةيقلانهيش ممل مانسلا وانس اوكي رختلابرتكلا يك ركل وتقل لمعان

 ترك أ اوهيمانسلاه يشي ةيقلا لثم"اشودحاصعلا قو .سأ ران موعدك هالعأوهليقو

 ةقان فص :ةدمعْننةمعلعلاك و اهرتك مظعةقانلا

2 25 700 

 مول قلارك ةناكركا 3 اه فلسا ي يعمل 1

 ىنمواهلىوقوهذنامذلا نم فرب 5 رتلذاهلحر نم هقأ' لاءذه ترعى أسير ”ءهلوق

 0 58 تافاحهل ظلغدا-و اهقزدادحايكو نكمأ اوفرش 1 ليقو عفترا فظتسا

 ملا ةركلا اومانسلا نمةعطقلا يك لا ىنارعالا نا تببلا اذهىنالاثكل لا عمسأ لو ىبمدالا



 لا ايل ع )ا 2 2000 9 ع 10 اكاح ل ا 5 ا[ ع _ح : 70-5 7 لا يح 3 5 " 6 تينا نير ل 29 عا دارا 200010 ل ا

 و ضاقت نا ع ا للا 01 ا ا ١ 4 0 ا ا يي ا ا اا ا ا ا للا 10

, 1 

ا فنوركتينيذلا نان 1 نء فرش -ىلاعت لوقو معترك تالا ويكسلاو 1
 قالا دهغب ضرال

 ا ا تلا ا
 هو وت نو

 سس 53-

2 

 577 5 0 هس 27 2 0

 || نوكنو ىلا عت هلوقق كاملا ءايريكتلا ىراسنالا نبا فرسشلا ىفةعفرلاريكلاو فرذلاو مرهلا

 ناقريسملاو ة_مظعلا ءارريكلاو رسكلا اانريكلاهديستنا كاملا ىأ ضرالا ىفءانريكلا كل

اك بونناو ايسدلانب قلاع رثاء راو ةماعلا ايهسلاالا لريطتالو عارت
 | ءايمكلا اما ل

 ا” ع

 -” 9م<-

 الأ نو ريم ىأنو ريكس ىنعمولاق قاناةءادهن ءلالالام عا لع ى أ جاجا لاك

للال نوكالةفصا اهذهو مهر لام للا نسوهلذ اوقاكلا لضفأ م منأ
 ٍإ 1 هللانال ةصاخه

 "1| هلاش نق هس ىذلاكلذو هلثمدحال سلىذاال_ذفلاوةردقلا هلىذلاودىلا_ءتو ةناصس

 "|| مكمل هتلافوريغل سيلامدحال سيلفءاوس قوق+لا ف سانا نالريكس أد حال سلو مكمل

 مسح مم مصل

 سايعلا ننأ نءكورو ممفصهدهءالؤه ىأق ك-اريغر ضرالا ىف نوريكسي ءالؤهن أما لع و

 1 مدس

 00 مخ انورب ونوأ_ضفتي ىأ ريكلا نمالربكلا نموااربغ ضرالا فنو ريكس هلوقىلاف هنا

 ورعولأ بعأىةادلا لش نميكةشرالاو اوما نك ىلاعت هأوقو قاخلا ل_ذفأ

 ئ 1 نللا ضعي هيف سان صدنخمتا 7 ئئربك ًالاورك الاو يك لادا راكلاو ديلا ريكلا

 ارا عينا اكلها. جن بذعالوتوال ديد شب سو هالو عنب

 تلعح نمل هذه نالربك لاقنالو لاف وراك .الاو رباكالاربك الا عهبوربكلا عما وربك الا

 ريك أ !لحرادهلوقتال رجأت فصدتامرك اوفصت الت دولا اورجحالا ل-ةمد_صاخة فصال

 لدقو ردفلا مويوه لبقربك ال يا مون تيدخلا فو ماللاوفاالا هم اعلخدنوأ نعهلدت ىح

 2 و ربح ا هنأ مول 0 رهيب ث يد قو رغصالا ملا ةرمعل نومسممالربكالا رملا ىهساممناوةفرع
 م

 نه ىناثعي نزامثددح قو رعوركبانأنضشلا دارت شا املا هكا ااا
2-0 - 

 فاشم مالكا ىفوزيكلا ىد_الاهنا ىلاهنهلوقدنمو ىريكلا عج ركل هقلاؤرد را

 قميستلان ل اا اورام الث ندا ىف هلوقو ريكل اهلا نيدعئارم هلدرد فود

 00102 نكيأل ل قو ميلستلا دسعب ميستلا فاو > أ اهوبلاغتالدارثدن“ اكدخاو مام

 رس عا»

 ىئرابنلا تاو راهتلاربك تالف ىلا لامر عش هملع ةدياز ةالصلا ع نكدلو اهيمرثك امالصلا

 ىنعألا لاق راهنلا عفترا نيس

 همو 0

 ماتا وللي تراهن اراك اذعاس

 0 ا

نسرك لورا رك شما وركن دقو ةيمع ا هبسح اةماكف
 ٍ ّنسلان هرباكت وربك ا



 ضل 20 ماين يدا لاب 15 ملل ا كول ايت اا اال ست ا يا اناس كس ا رنحااو ايت عا لإ ل جملا “ل ع ل ىلا اا ص ل كا
 58 0 ا ا ا نع لا اس راو رك ل مع هما ل
 . ل 1 1 1 1 : 0 ا

 1 ادن ن0 5 4 1 ا

 2 (ريك) ءارلا فرح #* فاكلا لصف

 88ه و م مث2 976 سو م

 ام-افع مدعي 0 اربك ربكم ريكت لق ئذلا مظعتدرأ اذا بيز دهلا ها

١ 

 ووو سس الو )ءس 0

 هلوةورسكلابخئشلام انعم ل اوهديسنا همظعماضاأ ء جدل | ريكو ةراج ربك يحالاربك لوةنو

 ءارشل |عهجاءارفل ١لاق نال هت نس لعل ا همهم هربك ىو ىذلاو ىلاعت

 0 0 0 هو يم هءو .

 نالفلوةنبرعلا نالوا فد. جهحووهو هريكهدحوح رعالا د ءجاهأر ةوفاكلارم 5 ىلع

 ىلعربكلا!ءارفلا ساكرودئمو: أ لاك ةغلا ماغى ديلا نبالاقومدثك نودي ري رمال منع

 هم وهءو

 يطل انيسقلوقدشنأ او رسكلاب همظعم؟ئىدل نت || نبا هريغ ىلع بزعل امالكوملنعلا

 4 271 ت مو ص # و

 فرغت :داكتادبو رّتماق 23 اذافاهاشربكن عمات

 ةريبكلا ندوهومئالاربكل !ىلقو هءظعمىأ بك واع ال اوهوكفالا ث .د>ىفكلذدرو و

 سانا اسك مهلامأ 0 مناك ناس-نااذدأثد دخلا ىفو ةئيطخلا نما املاك
5-5 0 

 ريك اوهدم_بنبا لحرلادا ورك وهف مم ضلامكلا امأف اضيأ ا ريكشلانم كلا ولاقلاملاىف

 زيزعلا ليزنتلا فو ةغلامملا ىلع ثدنأتلا بكل 6 ريكا و رانلاه لعقد عوامو ركل

 ةريبك اهتذد>او دومريسع قرب "كلارك ةثيداحالافو ٌش>اوفلاو الار اكن وبنتي ن يذلا

 فدلا نمرارفلاوانرلا ولت ةلاكاه سه ميظعلااع رمش هع ىب ملا بونذلا ن مدصسقل ادق ىو

 عسأ رئاكلان اانا ات ساعت نام لل ,ةيلاغلا تاذصلا نمى هوك ذريعو

 ىورو رارمدا عمةريغصالورافغت ةلساعمتربكال نال برأ ةنامعيسلا 0 مه لاقف ىش

 يو هوه

 ل--رلاشو نيئلثلا س ا ًارىلاءاسنلا ةتاف نيباملاقذر "اكل نعهقلا دبع لكس لاك 21

 هو ىو واهس

 اهم ريقلا بادع ىفثد دحلا ىف هلوقو اراك ١ ركماوركمو ل-وزءهتلا لاق راك و راكو دونك

 ريغهسفن ىف هنأ الهادارأ ًاواولءذقشد وامييلعرب 1 ٠ ناك ه1 ىف سل ىأ | هك ىقنايذعبام وناندعمل

 ةم- لا ة موق ىف نمةنحلا لحد اع داى و هيف ادعي امهوا 7 ن نوكن' الفيكو ريبك

 نعدوريكتس نيداانا ىلاعت هةلوقك لرشلاورغكلا رك عن ريالا نا لاك را كنملدرخ

 ىنمرانالْخَد الولا قف ناسعالاب هضمقن ىف دابا هنأ ىَرئالأ نب رخاد مهج نول دبس ىدابع

 هلوقكركلا نمهيلق ىفامعْرتةنماَلَحَداذا ليو دم اتلوخددارأنامعالا نما لئمدبلق

 قتلا عازم لاَ امان مربكلاَن كلو ثيدحلاهنمو لغنم مهرود صو امانعزنوىلاعت

 5 قا نمل نكلو ىلا هت هوقكرل ب نضرب بسك اك رطل نمربكلا اذَنكلو أ

 ىندمبتفلاو ىنعملااذهنمنوكس انايعسا رطل ريربكلا“ ل



 ااا 0 د الا او ماو 2. ولا ول

 ١ (ركو را * فاكلال مف ا
 ع7 سس حوصع تم و هطحتتب هاناطستوا محن ص تحط اجت هس هحصو تعصص تهتم ص همس صصص

 داوةربك اذهلاق رهن عىدانالا ىورو مهفافر ء هآلا نعرف طاكربك الا ىنهعنربك نال رع

 0 فاوملاقو ةزع عمومي ًداوةربك لاك ل-جرلاداورخآ اوهوى الاول ولأ

 م80

 ةرعمانعمل بكت أىلار عمته :ىرهزالالاف همن داو ريك كلذكو مهرتا هس. دوز 00

 أ ميكو 1و :رغ دوه لاي ديزولأ ىعملا ىفال افذللا فل مقاسكلا لامن أو

 ايار

 اما كلر 21 لا ترف أوعز ركل الزلات دحلا فو بسنلا قمهدعت أوه ىأمضااهموق

 نمامهأ بدصننوثر الذدالوأ نعني_:الادحأ توعمت ءالولا نان“'ريف نيم |نع تو ع نأ ل كم

 ىقمهد_هق ناك اذامذاابهموقربك نالفلا د رخ الانءالاوهو م6ه- ءانوكم امناوءالولا

 سامعلاثددح قو هن ره # شع فان نم اددعلقأءان أ ريك الاهد- ىلا تسمن نأ وهوبدنلا
-09 

 ىورو نسال يد_ةنىفبدالاىلا اداشراربك الا اومّذعو امالكل بربك لا انساتا

 ريك أىلاهلاماوةقدا لا: ثراوهلن كيمو تامالحرنا ثر دخلا فوريك الا مدقىأربكل ربك اا 1 1
01 2 8 8 1 > 839 ( 

 نذدلاث د د--ىفو ىلعالا دحلا ىلا ممرقأوهومهريبك ىأ ةعازخ
 ”نلمقلا لبامتريك الا لء دعو

 ماسترز ال“ كلا همدهوربب زلانباثددح ىفو ن_سالاو و سان اق لضفالا ىأ
 دوي ”و ع ددو

 هموقارك )11 كير اكربك الا عج .عهركل او لكي ”اركو هاشعىًهسلا اورظ فرك

 و

 موا دميلا 00 ءهلاو دد>اولا ا 0 3

1 

 يل 2م و

 ادا لاو هرم ًاداوةريكو هسأ دور 000 و

 لعفإ ىلع الكلافد_-وا' /عارت م لاكو للحراك ”الذ ىف ةأرملاو ب -نلانم هلع أب

 ةنانحاونوك لفزيز هلا لو ْرمَمْلا فو ريك د قف مسام ّلكو َمظعةركو امكمالاركو د

 نكتنأ اف مكسغن ؟1ىفنوكامدشأا وو وك ها: عم رودصفف ر,كتكحئرامةاخ 00 وأ

 و : ه-- ًُ 6 م 5 ود

 ”رليقل ام هعاستا ناك ناو ىنءيهتنا ىدهنيذلا ىلعالا ةزيمكلل تناك ناو لجوزع هلوقو مكملباو
 تلف صاخأ نمامأف ني_صا ارو ىلع :ربك امنا عملا ةربك مقالا سدقملا تدلل بق ىنعب

 ١ ريكو همواوقو حاصلا م هربك أ اومهر رخل 1 انا وقل موموقلا ريك الفو مهرك

 ]أ ل_-رلاهب 0 أىأ ريكلللءالولا هلوقىف ريثالا نا لاو نبالا نبا نود نسال ءالولاف نبانباو

 ' ريكلا ةماسقلا ثد دقو هن امى هسمل | لا نم هنال موق راك تاك هنا

 هايس طب للا تل

 227 و

 رك لاح كل"

 تي اخ تبل تثني ف يبي ةميفب

 »ع 1

 زاب ا نرللا يرس



 0 ل ل "7 ِ 7 70 0 ا 1 0 ا ا ا ا ا انوا لا 5 : 2 باول م ا 7 ل ا ا ا ور اتا كو وب اللا 07 قويا“
000 7 0 

 0 (رك) وكلا
 : : 006 م 00 2

 هللا عملا ارممض هيف نارخ الا لوقلاو ل->و ىلا انعم # لاا دييببا ءارعجا »

 ءه سوس و

 قدزرفلالاعريزع رءاىأزعلا قا كلذكوربك يك أ

 مده ع دع د

 لو ءأهئاعدات 0 انل ق,ءامسلا دوم ىذلا نا

 ريسخربك ًاوهانعمح وضول فذ_ذ مظعأ ىأئ ث لك نمربك أ هللا هانعم .ةو"هزي وطرب زعىأ
 5 27-2 / 5 92 ه9 يع 00 1 1 4

 الد ةريلكاع اوهةوظعوهن ايربك همك فرعي نأ ن دربك !هللا هانعم ل ءقو اهفدحر كسا الرامخالاو

 هم 8

 ىفربك أ[ ىفءارلاوموقلامب ١ و ريك الاك ةفاضالاو 5 ماللاو فلالا همزلب لف لست نال

 ةالصلا نفقا اذا ناك ثيدا فو مذ مالكبّل واذا فقول ذتالدنك اسةال_ضااوناذالا

 عطقلا ىلع بوصنموه لقوا كرك !لاعت هناك عفرامذا,بوصنما ريبك اريبكربك هللا لاق
 هو ةمو

 مسوهي رس لوس ل ءمطمنب ريبجنبأ ن ءىرهزالا ىورو هللا مسا نم

 بضروص:هوأ لاك هلوطب ث يد. 1+ ارك ذمثتا مه ثالثا ريمكر بك اهتلالاكو ريشا
 ه م مل قس د )5و

 كلذ ىلع لدياريبكَش ىعجاريبك هلابك ارجل ًاهللا هلوق ىنعمنالرد_.ىلا ماّعمهماق ًاهنالا ربك

 هلااللاك ليال ان ند هنال_صولا ماقا ذا ناك لسو هلع هللا ىل_ىدللا ىننأنسحلان 20

 قيقل ازدصلاماةممسالا ا اريبكست ىدعاريمك هلوقف تا شال اريبكر بك اهلنا هللاالا

 22 71 90 الا 3 .
 اريك ريكي ةيادلا ولج راربكو نس !اىف ريكلاواريثك اد_ج هللا دج-أ ىأ اريثكهلد#جلا هلوقو

 - 1 10 د «ه ”

 ريكلاهالعو مكوة ركقوتركسوو رست دلع دقو ناسا اف ولا كوهقءاما ارم كرمك

 ىدلا وتلا سلاؤ فس لانو باودلاوسانلا متل فربكلا دس 1 ١)

 5 * 2 1 3 م مآ

 هلوقهنمو ةريكه ملء مدق
 ىروم سب م < وسو

 نر 7 3 امتلعى اللا بريم -الس

 ع

 ىل رعالا ناي هرا ل ما مد امئللاش وهديسس نا

 داوٌةربك كلذكو مهرخآدب ودور ,حوهقاسكلا كلذالا لعدازامىاةنسسالا لل

 | رذلاوعهباودحاولاهيةكوتسيم هرخ [ناك اذا هبوب داو ربك حامعلا ىفو مهربك | ىأ هب ولأ

 56ه هو

 :لفإنزويدسم وقةرك !وهموقرع- ؟ ودل .ةسسنلا ىفمهدعقأ ناك اذافءاوساذىفثنؤملاو

 هأذعم س دأب . أدور ك كلذكو ىاسكلا لوق -هميوصن وأ لاق لحرلاك كلذفةرملاو

 8 رض ةراكوا هاوس ثوملاورك نمل هناو هظفاك هظفل نأ ءانعم نكلو ممدرخ اهنأ كاز رع لمدهلا

 رة وك اك

 ها سو.اقلا ىفاكرصن ١

 متع م |

 مسسسسسسلا

 ( س برعلاناسأ - 01 )



 دا هيي يال ا ل ا ارا ا ا

 (ربك) ٠ ءارلافرح + فاكلال سف 1
 و ه-<ه

 ْ بك اديك ايام كرد 00000 وبدلا 50

 طل او 0 0 سل هنالراكأ لاحرالو

 تل م5

 هيريك الاه هن اده اكن نءىكورو هنم-ظع ولو نب رسفملارثك ا ؟را لف لاعب

 موضعي دش :اوةغللا ف فو هرعملاب كلذ سدل 3

 اراك !نرك ؟اذاءاسنلا نأ: « الون عراهطأ ىلعءاسنلا كأن
 «هعء ع 5 0 0 م 5 0

 00 ال دا يعش قتلا دعب تاوروصنمو الاف

 رص د

 ا( كاتو ما ترك" أاهال .ةفربك !اد>ىلار ,ةصلادح ٍ نمتجرخ د قف ضدأم

 | يا وتلاسلا» هنا ةدهلا فأن ا 4 اولا يلع واريكلا

 ل ذي

 تر ادقلاك اهتسامو تلق ىلوعةنبا تدعو دقو تديؤزتامهقئاوال لاك ةحوزدل اطاخأا

 ةصصت ىاطلاةغافروص نسون لاك تضاشلاب رن الهجن ترسو
 فسو نيرا نهنأح !اف عملا اذه نت هنريك ًاىلاعت هلوقىفةءاكلاءاه نأ الا اههضسح لوأأ

 ةأرملاراك انآ

 سا م 7 ع

 هنريك 0 . اراإغىلاعت هلوقفسابعنبان ءهدنس ىرهزالا ىورو هنمظعاف هاج نهعار

 هنرك أ !هلوققءاهلا |لعحو هلا-ملس سمعنا نع ةءاورلا تح تافروصتموأ لاق لا

 7 ع ع 0 ع 00

 ممناهلوقةنمو هللاالا هلاالاولوةيالنرافكلاراكشساو دارا عرلعأ هئاوةنامءاهالةفقوءاه |
2 3 . 2 : 

 نمنا لو هيلع هللا ص ىبنلا لاق ىذلا ريكا وها دهون ريكسسيهللاالا هلاال مهل لقاذا اوناك

 59 يق م

 جربنا ٠و هدا عنو لو 0001 ] ] ] ] ]ز]ز]

 5و

 نماتولؤهي وهنانراغص نم نو ديرب هن اني ىرغصن دو نالف تان ىريك نمي راخبا ءذهلاقي

 < .و

 0 ل نالفتاش طاسو؟- نمنوديربنالف تاس ىطسو

 صا هع

 قا ىصملالوقامأو بيذهتلا ربك كهنناناذالاثيدح فو : مظعتلاريمكسشلاو: ربك أ اها لا

 1 لعق عضوم ل عفأ ع ضوق ة ريمك ٠ هّنادانعمنااه-هذ>أ نإل اوقهفقندؤملالوقكلدكوربك | ١

 سنو 0 هلع نشوهى ”نلعْثَوه ًاودوىلاعت هلومك

 م ني

يكن مرد هبلق فتاك
 نال لع أه تناول لاهي ىعي لاف ةنمل الشدي 

 ناسنالاريكس

 "نع مدينا نجت 7)#2*212 7 511115 نوت لن بسب 2310000 2101111 1

 رثكو ردع ن نمددرب لفت لو ئ لكن د ربك ىأف ذاا ىلعهي وبوس ل جنوريبك

 نس اب ا لا 3

 2" رس نا در ىف دج نحت ني سوت



 يسد 3[: )كفا ه1 نع ون عل 0 ال ا ااا سا الج او ع وس رع ١ سس ا ناياط ا ينام لال 7 و 6- 201
 17 6 0/0 2 ف 7 5 7 كورعف نك 0 دوك يخذل 211 0 ني اا

 94 ' (ربك) ءارافرح م« فاكلاو فاقاالضذ
 مه يسد

 كاسر

 م5

 لش ى ضءلن :مااكراعّم#سا هناك اذواه ارا ه4 00 هسذعهللا ىذر نامع ناكو لزم

2 
 8 محمد

 هسا رشي بص غفهدمو ود_خ 1 و هلاو ص درعوميلع عنتمافهوماط و دنع هلم ل اطف اخ" رق هللا

 ناكو هسنعهللا ىذ زر نام عتام نأ ىلا هس حى نام ءولَةَتعاف فور عمر عش كلذ هلو باكلا ظ

 لوقاذهاوهس رسام نامءلتقرمك

 ةداح ئدافع شلت ح١ قطو تاو ارت
 لميالامهّنلا 2 321 1 ءلازت/يلازب نزءالفق ةولا ىلا هنا و راقب ناطيسشلا ودعيدها جم ثيدحف و

 وهوناو رك نسل و ةعاجلا نمتلفاقلاو ركيتسلا ظستا و رسقلاربثالا ننا لاك ظ

 لم هنأ ىدد لعبالام هللا لعب هلوقو هناوعأ وناطنشلات اضم نا ورحل امدارأوهلذاقلا ةيس ناقلات ||

 قال م_ءيام لعهللاىلانوبسنفاهفالخ هلت ا لعبءا.ال اًدكمقا ملعياولوقي نأ ىلعسانلا

 مّسقلا ظافلأن مهلا معبو |
 ممم ع نسمح و

 لظنع ريك ىذلاربك لاو للا ميظعلا ىلاعتد هقلاةفصقريبكلا ( م 3 0( فاكتاردنإ)

 قريتنا ركل ملا ىلا عت هلق ا ءاسم أ فريال ا نم لاقءام .عف ىنعتءاج هللا ةمظعمابريكل و هدابع

 دّزفتلا همفءاتلاو هقلَن ان :ىلعرب :ريكسدملا لبق وىاخلاتافصن ءىلاعتملا لبق و ءأب اني ا ودمع طعلا
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 تاذلا لاكن ءةرامع ىثلمقو كالملاو ةوظعلا# ءاربكلاو فاكشلاو ىطاعتلا ءانال صصختلاو

 رمسكلاب ريكملا نمامهو ثد دا ىفامدرك ذرركت دقوىلاعت هلياالا اهبفصوي الودوجولالاكو

 م 0 م 015-

 اريك 2 كرغصلا ض.' ركل اهديسنا ريكوهتم لع كركم .مضلا كلا وةمظعل اوهو

 وى العتاب عطاو اها الاوطر 3 :؟انايدشتا زا وراكررتكوملا ١١

 قص و <
 سواه

 6 او كو خلا ةريكلا م ]| الاوربك.لا الع لاقي ورقلا نمدو غورسسلا ىف ريكلا ةفينح

 م ؟رثاك هنال مها ىو أنأ انآنا ا اوت أمهريك لاق ىلاعت هلوق فد_هاجملاقووظعىأ
 8ص تدني

 اذو يمهريبك هاو روف قاسكلا لاق توفت راو كر ةنسلا قوهريك ًاامأو

 دسمعن مءاحاذا زاخابىصااووكسيئرو مكلخم ىأ اريل مكلع ىذلا كريبكل هنا ىلاعت هلوقو

 مه < 8 ًّ 9 نبال

 ءارومكملاو ىج نبا نعددنعم لتعواربلا "ار شاريك: اوكري تن نمد لاقملعم

 مو مود

 راك ارك ًامربك ن ءاربك داو وريبك نعارببك ىأرباك ن نعاربك كوالا يوكل

 ردمك ن مالت ضاع وكلا نعهتنرو ىأرباك نعل هللدو صرلاو عرفالا ثيدحفو

30 
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 وب وحر وه وود يووم وسمو 0
 6 ءداوقلا كد ىلا ى مور ضخ ربط هب راشقلا ناسكلا نعىو ل ءايلا فم ذهن را

 ىصالا ع نء اسوأ كود فاطشلا نم مْ هلاوطوقانادوسر ذأ موُطفرط لوألا

 325 د عم ثمرلا طي راقلا ار ءالانبالافو نم فرعن ىذلارثاطلان س دورشتت أطراف

 1 1 ا و ,الاتءاسوا تان يهداذا ار اروقا ضرالا تروُاو قار رشا اوهوبرعلا

 همه بت ع ده دم دور وم # يوو# مد ادوص

 0 | ٌترهددقةقان فصيةزوونأ كاف ن ندعو درعا لطعق * اروقمالفق نافقم 5 داو

 وو

 لوميا داوم 5 قهلاوعاسث[قروف ام 1

 ,رسشيلافرهاشلا ل مان تفوقا

 و اه < و هع <> 88م 23

 ٍ را ار ودا هبف صاقم بأ -# 2 وهلا :اصالانر ب

 ' |٠ لبالا دبى طةدوسأ' ىةوهوراقلا سمر صف نادي دع صوهوناتغلراقلاو ريقلا .( يقل 0 مو < 2 و 01
 و ودق 5س 7

 ' |هتيلطةنيغسلا ترب قو ةروسالاو لخالد هب ىشحت برضدنمو لعين االا عمو ةيراجلاو

 3 : روتر اقلاو روق ىرهوملا هركذ ورايق بحاصوٌقلاو بَ «فدقو تفزلاوه ل. ةوراقلا

 منن مشيا

 وى مه ١

 5 : د ممل فام 2 فيكن اذبحالَصلاَن هدوسأ

 1 ١ مارا بسلا لما روم برو ما ىكلذ نمر أ اذه كار ءالا نان نع ةمنحولأ ىكحو

 83 »ىو هى

 ىجيربلا فاضل اف سرف مسااضي ا وهو ل+ر

 وع 7# س

 ٌبيرسَع امم اًراسقو ىناف 07 ل طي .دملا ىسمأ كي نك

 و 1 6

 تء 70 تعالو احا #2 فلان مىندنريطلا ٌتالجاعامو

 و باني ََج 5 2

 بوز * تدع نم باقالو #3 ةرغسص ”اوشلال روما برو

 و و 7-0 217 .”ون <

 لو تا رهدلا تايثان ىلع 9 هسسقل ْن طوال ن -هفريخالو

 9-1 هم ةهمدص 5

 بص ودل ذا ىف“ طعو 7 ةوك مزح ىو طي رغت كسلا فو

 هيلعتأطأن ا وح «رخاذاناسنالاايب 2 راس تاد ريربطلا تال أعأم وهلوق

 سداو ريطلا لكتب م ع 000 ءومذمىناثلاودو#ت مهدنعلوالا وٌتئاردةفاهرطتلاو

 ظ ' واس خمسا لدقا قو ىره زك هنا ونسال كتل دولا منول
 15 ىربنبا لاف عضوملا ىلعرامق عفرفلاك « تب رد رغلاهب ٌراقو اف 5“ دشنأو ىتج ربا ثرحلا

 اه.ىلال اواهتم تالف هلؤئمو هدب هن داانناك ن ملوقد هسرغل مسا وهلقو هل مس .اوهلبق راق



 2 (روق) 1 ءارلاف وح 3 فاقلالصف

 8-2-2-2 ا _ - مح مخسصل ل 2 سس سس سجس سجس

 هو ع 2 هوو هه

 و اكمان مسصرم 5 و . 4 2 9 ثوب سلس 4 2-5

 اراروقاداطاروقاو اريكوال ازدسلصلاءانكخاو دلحلا جتتراروقالاوهيروقدةفاريد:ماقرخ

 -ٍ 1 50 1 9-ِ ., 2 رس <

 حاملا ندي رلاقأم مشن

 نتقاودلخلا ارا اروذادعب د نّسحَألا فطن ٌءلاكىدوع جعل و

 ىه2وو 2 دود« ه
 هو ديور باو ردن مل ىذلارب مسا نمفرطشلاو فطعناف هتفطعى أ حباعئاف معلا
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 تزهو تاو اهداحير وفا دقوةروعم ةقانو ةملابل || ةيرقلا هما هنموُق ال الاوهُنَعتلاو

 رسقوهو بأ عج مابا دوا ىفءامرتسالارارومالا طارلألا ةروشمالو ةقدصلا ثردح ىو

 دلك ديعسءأ 1 :د> قو اهلا ازهلدولحلا ير دم املا ايهقازتل الدلمايدهيثدوعلا

 . #ثهصوه بمو#»

 ةمرلاوذ لاف رواد لمللاروُقتو هنعتنباذاموقلا تيد راوي

 ه9 7 ضو رة < 3 مآ

 ىرهزالا لاق تمدهاذا ابق ةمكرلا تراقت اوريو بهذا ىأ «روق:هراع اىرث د د

 قدُجلا لاك راقت فطرة ككل وق ومو

 7 ه ةم م

 لهشيإو صر ,هلاهنراق ١ ع رلا يو :وداح

 اذا هلع رق ةنمدلص ١ ًاوءاملا بامصنا 1 ا :وئا 1 |ناصسلا ص -2ناك دارأ

 هو ومصم م
 فصار رعاشلا لاقت تنثق اذا ة ملا تروقتو هتسعتأقفاذاان الفٌترقدقوروءلارومل او اهتعلق
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 اعطي ديل !قالليسا اروقت د# ادا للقاوتْوَسلا فاكر ةمد

 هو 0 هم همس

 0 . ترسية |تاكو ناش ب مورا ىذمونو تمد_مناربلا تزاقناو

 ةاتااملا نول ا 0 تالفو 0 مدرعل اهسفترصس امون لوأو هو نابيش

 وى ت-و

 لا دنس اضيأ اوهو ريغَتلاورعضأاراروقالاو ىف اضيالو نوم دمعو

 و 2 6 َ 899 <

 امر رةعلا هماراماذا قمني د بيو م١ روقمن رق

0 
 وم مه -

 5 نمعرزامن 6 طقلا ندوهةسضلاقو هسةشول اءاكح 8 طولا 09 نم تيدا دجال رولا

 نيرامتلاك ماظعلا ى هاودلا ىهوتأبروقألاونولاوَيرمألاوَنيدوْهالا هنمتيقاو هماع

 5 2م هي
 ا . روقألا ىهاوذلا مهبوُسن #3 ممول ةعسول

 ملا باركلاروقلاو هلوق بعل لكأتامرتكأ أتاينادوسلان مر اط يراقلا ثلا عضوماروأو عقم بارا

 طضلا اذهب لصالاب اذك
 هوييبعم ّه |

 تءءلاف (مناكول ايلغتذ به روستو الان اهداوسلهراف تيه ىراوقاهعج ونوتيزلاو

 و 5 مك 5 2 3 4 0 35 4 5

 ْ برعأ ادنع ىهو رعب راع أنمي راعاولاف [مءاملا ديد ثني هب راق ىل تل راقلا اهيبشاس د اوعل# راق



 ادهزلا لثمىليقو هلوق

 اةباسهلوّقب طس سعل-كملا

 لسثملااذهىفةراقلا لمقو
 ه- .ةعرك ذي. نه قش ةددلا
 ها لمأتف م -ءأ هللاو
 هي

 د

 2 ا ا ا لل

 ارك ٠.١ هتنافرس ءفامازمفا - 18د
 ١ 5 م ٍ .٠ ماا 238 9 .٠ ق 3

 انشا جربت سنك ارش هلدختنإ ايلا باطقندحم 1سهال ناك ل->ر لما ادهلاو ]| هدلا

 هبوجراهجواملدبتة ترا ::ذا ولاساملسعف نود ى ضرب نأ ىأف كلل ذب تع ةف لاق اهحوز

 س8 2# صعد 9م مص

 ١ وم اهسملع 'رسعف |مهحافَه شعل هلام ىلءتدد تدمع اهل نبا داسقنالا هسمل !لمسسل 1

 تلاةفوهامولاَةفدُو اريد نلدعو را منع 1تااقفءاكأ ١ معو ااهلأسف ءاكملا, ثاغتسأف

 »و 9 ىو 8
ْ 

 0 | تروقاهللاةوهباهلعجشل ذئئران فروق ىصلاوكلذم منال لا هلدقتو ةليرط

 تدلسو ىلا ن ءعتقلطا ًاواهلعتدا د طم اهياليصَر 0 برطهنمٌتعطقف ينط او

 : 1 ' او ريدتلا »ونة لابو اريرُلا نما قيقشالابسهالا دنع كلذ لاقي اهلمل ىلا ًةديرَطلا

2-0 226 ّ 
 رب رجلاو كلذ نموهواهنتةازملارافو هلا ل صوالام

 اهروج نمد! تلم » دراعق درر ةلافثأ ؟نءّولُشت

 مهو لسقةراقو اهامار ْن مةراققلا صن أدق ل- هاف وبرعلا ناموا

9 

هفاسغتلاو مهعانقجال راف اوم ةناخب ن مهب بوح نوهلا انا سيدال
 نءادارأ ال مس

 7 2 ع

 مهرعاشلا لكيم نأ ادشلا

 ملظلا لاغجا لثم لفتت #3 انورفنتالةراكانو 8 و

 قو ةراسقلادسسيوهو ةتغدلا نبا هيقلدامسقلا ككرغل ؛اذا ىحةرعبملا ثيد-ىفو ةامر وهو

 1 مويلا ةيسسنلاو دس كلا نوبي نعلا ف موملام هوتيل املا قد ةامراواكو دقو بيذجلا

 54 وت دتئراقل لاعمال لاشو نوار و ءامكتستاو

 -' اها رخال عامالراو اه ا اهاقلي هند انلذلا0|/ « . هام ارومرافلا لفستإدق::
 ع ا 0 2 14 وه 2 3 0 0 كب -- 00

 له 1ضءدلاف لاف ىرب نيارك دو هب دلال -ذملا اذهىفةراقلا لمقوهداؤوؤْ ل _تفامهسهل عزتن امم

 ةناكنيةانمد عنبر كىبو شي رقنيب تناك ب راس اهامازنمّدراةلافصنأ ليقاسمناةغلل

 قزاقلا رقي نأ حادس تلادار او مكمان يوه ىذلا لمعلا كوول الح مكفصنأ

 ا
 ا

 ا

 ا

 ظ

ٍ 
| 
 ا
 ا

 ا

 1 ْ كة ءراصَتئشنا قراقلا لاقفىد أ رح . الا وراق امهدم -ةايقتلا نيلجرنا اوعزو راق

 1 - 9 مدا . 8 3 .

 ا 0 ل رفلاق لاا شرق عمتراسقلا تناكولاف

 1 وا 0 018 ظ

 أ

 أ قذاحلا ةامرلا نمراوُسألاهقلا كار ءالا نا ًةراخغاسدلان و ءاللتمىفلبقو اونأفةناكلث امق |

 0 27 9 در

 هتان ايت اهتروكط مطل رهو هن روقاذا هي راقاو اروقرتعبلا فخ ترق لاستد وروقرأف نم

| |] 
1 

 بد اقع

 الإ بشاترا وك كل ءااوحامَّس مرو هطسو نهتروقاموشو ساط راو جدلا اون متقتشم

 اذا



 ناك "رسما 0000 3 0 نييفمل الا قون ساو ع

 26 (روف) ءارلافرح ه« فاّتلالدق

 دارأهن 6 م اراك دعص ثيدحلا فو ةكألا هند :رةذملادوسالا ريغصلا ليسملا ىهلدق دقو

 27 ىلا 7 0

 مولم قدتسم لدمج ةراقلا ليش نبا ءالعأى ألبا ةنقمعصلاع كل 11 قوفاريغص المح

 هد -

 روظنملا# ٌةكالاٌراقلاو ريدم يظعوهو وجدل اكضرألا قدمي الءامسلا فلا وط

 ىدسألا دن سه نبا
 وه 5و. ه«ءد د . 272

 تو هرريعتسرددق »+ دوُقلا ىذ لأب رادلا فرْت له

 8 0 ووو 00 9 ه 7 وم 0

 ارورسءان انسعنامرأ 03 روطغ حورم نوسألا ب

 ىأ ل هلوقور وقلاىذلا ناكملا لأب ىأ ار وقلاىذ ىلعأت هلوق

 هلوقو هرّدكوهاطغفبارتسلا عب رلا هلع ٌتَّدسىذااوهواروفكما دامرالارادلا اعمر
 عد 9< ووو 9 ّ 2

 روطممو حررلاهّباصأ حو رهو سيئكلا هو نوك اكداو بل ىلا برضي هنأ دب ربثوألا بئتكم

 ىعملا واهبلا نامزأ ةفاضاب ضفخح عض ومىف هللا وهربخب و رسما ارو 1 انتم اننع :وراطملا هباضأ

 ضر ىهوةردسا يءاقلاو اهمح ةواهآر نمزورم.ءانمع هيف تناكىذلا تامزلا فرادلا فرعت له

 ديسصقىفو ىمن روت وةلّثما إف ثيدحا فو ثاوقوروُو راتو تاراغ حجب اودوستراججت اذ

 ثمللالاق تءوروقسأرىلء عرز مأث يدحفو * ُلقاسعَل رولا مدلدقو « تعك

 ةقرفتم ىهو ماك الا نم مظاعالاو لاما نمرغادالا ىهوةراقتلا 4 اريقلاوةراقلا عجبر كلا

 راقلاو لبالا نم مذضلا عيطقلاراقلاو فود ةعساواروقرادو ةراخلاةريثك ةنثخ

 ىلثعلا بْلْعألا لاف لباللمسا اضيأ

 اراجسهلا َبايدباَسرافو راف ور هنمرثك أ خط اراغاكلمان أ ارثاأم
- - 

 بالقن|نالواولابدلك اذ_هوهدمسناا لاك 00 كلما ف و نال اوممغل اراقلا وترقلا
 ه و ا 5 يي يي 0 5. 2 .٠

 اهرخهطسو اراب ءاملا . نعاجالقنان ِ مركك !اةمعواولا ن ءفلالا

 ىو هعطق ىعع هلكهراتقا او هر رودقا وهر روك رش دولا كلذ ل ْئهيلَعُف بارق روقوا ريد سم

 22, ما د 5م

 نفضل ةراوق هاشمو ةريدّت_سمأف رق قرفتو عطقت ىأن اصسل اوك ءاةستسالا ثيدسح

 ومد ورد و 14 2

 ىأريعبلا راح ةراوق سمى ير نهردزنعأ هنانف ىفةيوعمثي دح ىفو خيطبلاو بياو

 ازا رفاسريعبللراعتساورقفلاو وب هفصو هقضو بذا م ةاحن طاب نمرادتساام

 لاثمأ ىو ردإلا اوم هيب الا صخوورع_غو بولا ن هروقامةراوقلاو فخ لاقباعاو

 9و <وو

 نسج ق لأ اكل لا ايراد للا, بكربىذلا هلوقيامنا نطلاو روق برعلا



 مخ 1 ةرمقرةهقلا هلوق

 وهو ءاهلانوكسو فاقلا
 رسقهقلا هلوقواضيأ غمصلا

 ما تكبساموهورقاهقلاو
 قنامكاس الءورذعك

 هيععم هأ س هوماعلا

 0 '! ءارلافرح يب فاقلاالصف 2
 و يا داس جب ب 1١00060

 ود هم هم ادع

 8 1 اعا راسل ل و رقهقلا (ر ةهق هتري_غاذا هن ”رهقوهحضو رانلا هند لاي

 كدا لاتوراهَقلاهدحو لوي <: نب دجسأ ناكو ٌبأصا ادوسالا سأمألا

 و روةمرييع 6س

 ردت ةنىهو لكنا لاعر مامأ * ةنارلاب رةهةلاكرضخأب

 نس 1 د1 نوكت ءا ارجةريشقر ”ةودلا تيكسلا نا وقول وهوثدللا لا
 : ه8مس) وذ وم 8

 02 2 و ءوشلا 1 هوذو ل و 00 و #* 0 0 أ ع

 ا هم ه8

 0 #3 6 وديا قلد

 ىو ةءه وص 100

 ةرّمهملاو كيف !اهعج ود اطقم دس ند دوسأ دقو تداوم كاش :رةهت بارغو

 2 ىرمِهَملاتعحر تاقاذاف فاح ىلا عوجرلا ىرهَملاو لةهفاشر هه و 2 ككسلا مصل ظ

 ” ل وع را نمبرض رمل نال مسالااذسهيفرعي ىذا عوحلا تعبر تلغشلت اف

 ١ أ ل_-ر اوى رمق نالف 6 .رلاقب ودامت ىلع علا َر رق و كلذل فهن مفلح رلا

 0 هسقع ىلععجراذار 1 ا بة و رقة ءاسغق ىلع ع تاَراذا هتشمف راق

 ثارقهقلا تاقفءاسلا طاقساو هنت كروُطلاو ىرقهقلاَتيَنت اناىراسالانناىرهزالا

 نبا نعةمركع هاو رد د_قءاحدق و همشكتل أ 'وهبْنْدَمْلا فل أ 6 انللالاةثتسا نالّروكا و

 2 ا“ و ه7سوهش2لو 7 هو 0 5 7 0

 توجاقنو رانلا نع مهم عج كما ىلا لاق 50 لدن ىلا ار-عنعسامع

 ٍْ مهنالاقبف مآ برا رابل اوقأف لاصشلاَت املك 0 اءو ص دوطاىلعز ود - و س مارلا محاقت اهمف

 !ِ 2 : ثردحلا فرركشتو هيلعاواك اعدادترالاهانعمىرهزالال اق قريشا كده نوشءاوناك

 هم 5و

 5 رهقلا بابن مهنا لق همسشم ةهجرلا ههحو دعب نأردغ ع 2 ل

 00 و ا دوضْنم ةءعوالا ىف ىذلاريثكلا ماعطا افيفضتابر مهل ارش

 3 1 | ية وع و همو مءوض وهب © 4 -

 1! ١ | ةمرودنارقهقلاو , ا و ضرات د# ارقهقلا ىاسيءامدأن با تا 9

 7 ب هو و نوم عزل ع

 0 | ىتسروُعي ل جرلاراق ( دوق ل َبهرعلا هس أولاقن 11 سيتلاوهو بلع ارةهقاارمضالا

 ظ لاك هَسسَموْصهبمدقفا ارطأ ىلع
 0 ا سه ه2 د مؤ ق3 © ما

 2 ظ اراك لايت يسناواهمرص ىلع 0 اعمزمتنك امدعباهيلا تفحز

َ 
 1 اريفصلا ل اوه فاصل لاك ريغصلا لباٌةراقتلاو لس ارو دصلا صناهتلاراو

 | لتبكلا نمرغصأى هو ةيظعلا ةردصلا ىشل» .ةوءادو.لا ةرضصلا :راغلاو لاخلا ع نع عطل

 : ليقو



 ع 4 ف ر ءازلا فرح ه« فاققلاّلضُد

 ى :لكنمسأولا م ضل رندتلا اولا ديابشتب نوعا (د) 3 ريصقتلا ارفانقلاو ريشا

الانبادشنأو #4 رونقا يلاقتألاج #3 دشنأو رو ظل غاَقّلكو
 ىلإ ارع

 ةمص 2 س هده ع

 رولا فتان اروق 03 رقي لاطيس اهيفلسرأ

 هدمسنب الأف عارت نءعدسعل ارو اوئش لك نماينمسلا نيرا لبقو كو سلول

 لاورعو لاق :لكنمبعصلاسرّنل اوهلاش وروئقوعب و يل سلوى دلاروُقلاو

 ماعلا بقنا او ىلا رحال نبال دبع رولا لوطا لوصخبامو ىص نبدأ

 2ع ال 7 وع موه ا

 و دق 2 دونقد علا 86 رص #3 هعدج 2 رونقا "الح ت دضأ
 مم اح

 لاك اما برع مالكن ملا اال اية شهرا

 1 مدس وو 3 هت

 رونق ىلع داود 3 ةفومسرو عندي ىركلارع ىيهالا

 2 8 و82 ص

 قو هّنأر امدوج اهم .رلات دوس دزوروك ىذنةحالسةبدابلا ف تيأرو ىرعزالا لاق

 يد تدهو سدو رو وسد كال سالا ىو ةهسو

 ةسفاح هع ا اذار هور ونكمل رو اقم هور ونةم لو ربا ارعالارداو
- 

 ٌرهاقلا هللاو 0 ةنايقلاو قوق مذخالاوَةيلَعلا اهلا (ر#)

 نءالاقو ةسغلابمللراهةلاواهركواعوطدارأام ىلع مهفرتصو هن هب ردقو هناطلسهقلَح رهقراهقاا

 5 هو عوم ومدة

 ريسعن مئاا رم هدأ لوققو بلغا روق ربة روقد قلنا عيصو بل لاونج وا لولال

 هس 9 ع

 كفل ليما لاقو اروهتس حو لجل رة ريما ًاراص ل جرلاَرهفأو يهاضر

 عاد ا,نوفورعملا مهو هموقوناكرب لاو(

 م5 ه6 م دو مو س وم عدو < 2 أ

 ١ ارهقاو لذا دقن يصح ىسمأف 21 هعاذجدو نأ نيصح ع

 نمل اَوْلَذلا ىلا ه5 اراصئأ ارو لأدقءيوريىهصالاوكلذك دس بوأ اقماع

 ىلا هسه ًاراص براد أمولوق سايق ن موهو:ني دوه ها راص أ ىردنالا فو

 اك ك ١ س ود و مم-< م

 ةرعهقلاو معلل | "هلملقةر وقد و بلغ روقق ميك ةنممططر ع اذديوناربزلا مسانيصحو دجلا

 ضب لدا دخنو دسم لأ 0 م طمسو ىرقدلا همل رد لغاذاف فاضرلا هرف قلي ضخم

 --_- و مه ع 0 هم . 8 5

 نيام اال ةكي الوب مرهقلاو بوقعيا جلاس حلا

 محلل اًرهقوادار طضا ىأ مضار تا -ٍ -لاقيو #23 نقلا ًاوقارعلا مس 3

 لانو هواملاسورادلاةتدخا اذا

 2 ئآ و اع » . 0 ع 7

 اميبضاروهةمنادهللا» « ءاوشانجوهلت ناطق
 سس

 (س نرعلا ثاسأ 02 66(

 ل سس ديس
 اضل ا

 و+فْنَقلا دنا دار )ع

 روف: ةااوركذلا ل

 ةعقفاا قثرو زر كح
 ليي (روهتقلا)

 دلملا لوخدملا ل. وطلا

 هينك هأ فيعضلاراويلتاوأ
 هووعم



 ةرامعءالطراطنتلاو هلوق

 راطنقلاو) هحرشو سوماقلا
 (روضيل ا دوعلءارطرسسكلاب
 قوزسنلارئاسؤا دكه
 روذلادوعلءالطن الا

 ىككم تك ها

 راع_:قلاد_كاداز 09

 نونلا وكسو فاقلار سكي

 نم علطبلا ها. همزيضف
 يعم ما نيوسلا لوعولا

 (رقنق) . ءارلافرح * فاقلال هذ نفت

 5 ىلا نغيناس ءاىورو را عت ا اراطتلا

 | | لاقل اقتتال اراطُمق هليتك“ هنا ةثامسعنرأرقنم لاق هنا لبو هملعدتا ىل البط

 | فرعتير ءاارخالو لاك راطتقاهدحاوريطانقلا ةديسعوبأ لوس الشم طاريقلا اطاربقنورشع

 مرو ١

 ا ظ | ةمهمىاهظفلن ا كما وابهذروث كمر لدقوُف نواوش هل م هلدحاوالوهنزو

 ١ 1 الث ”ريطانقلاو ةعسن را اومالكل ىفريسطانةلاروح وةمقَمفل ممل ًااولاهاك

 : ”001 ةنقو اةثايةفئاطستلاقف ىلا هراطتعلا ف سانلا فلسنا لطم لل ةفجشم انرطتتلا

 | ا | ةلمليق و ' ةضفلا نم ةمقوأف األ يقو بهذلا نمة.قوأ فلل قو ةضفاا نمةنق دقو أةئاملءقو

 كاسم“ لمل_ءقوامهذروت كم
 دؤفالا ةعدرأ لامي و ةْضفروت

 مهردفالا ا ةعرأ لاقي ورام
 ٠ أ

رطنمملا هلوقولاه رار دفال [ةعبرأةناراك الاٍبرعلا دنع «بلعلومءملاولاق ظ
 8 م دقدق لاه هة

 1 ىو- ىووم ىد- 0 . 5
 8 دوس دوزودرا راو 1 ر اان اش ادعو ةر 1 مري طانقاولاك اذاقران دفال اةسعب قر ر

 مسوس اه سرت ع

 0 | ىاوأرطت 13 3 ةداهاحلا ُْق 0 ايا 500 و راس دفا 0 اوصعق

 وس 2-0 2

 ؛ | رويس 5 وع الطراطمقلاولاملان هةمكحلا 2 تارا 0

 01 " ةرةعألا هر غلا يقل تاق © شررغلانا * رعاشلالاك ةيهألارسكلاب

 را |

1 

 | مص مع

َ 

 3 ا ييعدتلاو 35 ارطنق مالا ن هالك سها لكو م رعشد ثنو ةيهادلا ى وربط“ ةلاءنالف اج

 و

 0 ظ ىدعسلا قدمنا

 ا
 اناا 5 م ”ة <

 محرهدلا ثارهدلان مما ل رطل ا

 ١ 4 لرتا خت 7 دو رعلا ةءاروظنكو.و ةناع ءريطلا نمىس:دلارطنقلا وهضهاودىأ

 1 ا أةرشرلالهأ ورب م و مهقار ءنمقأر ءلالهأ اود ردن أ اروطنتولش .ولاقثهثيدح دنع

 : | راج تناك ءاروطكتا لانقب و لاق ءوجولا صارعف وألا نس ولا

 1 : | نباثيد_-ىف و اهلست نمنيسصلا و لرمااو ادالوأ أ هات داوف مالسلا هملع وانس ىلع ميها ريال

 ا اذا ةركب اف |تندح قو ةرصملا ضرأ نم مكوجر ناروتو ل شوب صانعلا نب ورع

 1 | (لثم رص عشلا (رغت) نادوبلا مهءاروطنوبليقو'اروطنقو اج نامزلارتاناك

 "06 نق ةقدحولأ ءاكحرضصلا فت شبالو هترثك اهترثوادوعواكوت ظلغ اهنا ريكا
 1 سب ةحعصم عج سا جوت هبط حم جوس جرو لب وجوب بج سجس جمب دوس وج جوج سس وجو توم ١ ملا

 0077 رفتفلا



 نا يس ا ا ا كر وو رجل هور و علا نسب ل اس و ارم و ا :
 1 4 2 3 ا رجا 3 0 يف , 0 وا 1 - 9 سلو 536 7

 0 (رطنف) ءارلا فرح #* باّقلالصف

 و ا .: م ع« 2 : ىلااه#
 ضراىر2 كلدف ىرحاونوثلاو تي م

 فل ولاكن يدناعو نيذير صو نيددصتو ني رد ونيدلمسلأ اونيط اق ىفلوقلاون وضر اولا
 و وت

 زشسكب ةددشكثمنونلاو فاقلا رسكيما شلامدلب نو رسنةو رسق ةجيرت ىف ىرهواا نين

 نس ا

 هش :,خربىشااةّش يت او حفتو

 رطْتلا لسن منير مشنقر ضاحي #3 م قارواناسف هلا قس

 "م

 ةماقالا عضومني اع 5 رتفاروان'ادجأ هللا قس « هداشناباوصىر نبا لاك

 تيبلادعبونب ءرمسنكن مءاملا ىلع
 مو 2-6 8 5

 روس | لسألا, ضمد دس ماد * مهر و.قتعد ةوثراودتلع ا

 ه مم 8 9 س 2و

 ريع مم قاف 001 : ايريس لكم ينر هحدب

 2 ًاراذاومهيك 0 اراذافرسشلا وينتج ردن انوي اوناك مهن أديت

 قسندرلا (سدنق ) ضال ى عم (ىشنق)) مهو ذدح هند فاش د الوارش

 1 4 1 أرهظل ويضل قل لاجرا نيرع هاو 0 148 8 شلاءعضومْنير صان كايرلا

 د « رسألا ديدّشلا عابلا طساب || *ر اطيسلا ملا لدتا « دشنأو
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 ثونلا ىلءنيعلا مّدق رصتختموو ضرالا لا ارضاقتىأ سمس رضوىرهزالا لاف

 ءانملا نو لقب لسع ىفنول عمي اذكهو ترهطظ ف اقلا بنحب تناكولا ما هوانا نس ىّتح

 ءانملا لوي نملوقىف ىتاررلا ة-ىفهذه تاتدأااو ةيقاخلا ورحل لبقنونلا نوكتال ىتح

 رح الاي حر أوهىرهزالا لاق هي ا ما ) رطنق) ةدئازنونلاو ابر

 ةقرطلاك هيلعرب_عبءاملا ىلعةرامخابوأ

 ديري داشل حنا 3 رمسقأ كورلا ةرطنقك
 قماق لبق ورق 1 راضمالا,ماق ًاوودنلا كيلعلاب طدقو نام ملا نم عفترا امّدر اما البقو

 ل.قوراندةئاموفاألاقيو بهذ نم ةيقوأ ن يعبر أ رو ليقرامخم راطُقاا او ماق عضوم ىأ

 ررب ةغلب ودو ران. دفا أن وعبسل.قوةدقوأ "امو فا دع ىنأن عو الطرنورشعوةْنام

 ندةلوهحمةريثك دا يشل. ةوم ردفان ونامثسامعنالاقو ةضفوأب هذنملاقثمفاأ

 هنمو ةضفوأ امهذ در ل لمينا رسلا وهوة ضفوأس هذ نم ملطر ةئامئىّتسلا لاف و لاملا

 بنك ةبآفلأب ماقن مثيدحلا فو: راسل اروطانلاو زيزعلا ليزتتلا ىفو ةراشقموطانك موق

 5 جس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ا ص سس سس سس سس سمسا

 هيصعم ما ىثملا ظفلن

 رصانقلا +_كاداز )6

 هم ها ديدشلا طنالعك

 ظ212020



 سوماعل 0 اضن اة يقول |

 يعم همأ

 ّك (مسسق)  ءارلافرح «* فاقلالصف 1

 ش دششو ديدشتلال قيال تدكسلانيالأق

 رّدصلاءاعوامالالعلا ام ع راطمقلا يام لعب س دأ

قلا ور و ريع اولح ل م اخنا ا 1 رينق ]ل رط طا وعجلا و
 5 1 ا ريا ثلا ثتاينأ ٠ 0 درسرسْن

 ادع يما نميز يرسل تبا 95 ءاودكى تمير قبلا قارعلا لهأ همعست تاس ى وه سنه
 < مهو

 شقدلاو لاعو رينتقلا س ًارىلعام لمان رشفة أد لعولا مكارم

 0 ريصّتا الا ) مانق ) رقفرت ذدقو ٌرانقلا عجل رايقتنلاا نقلا و انشأر للام
 0 1 95و

 001 باصلار مهلا تقل لقعلا فيعضلا سأراربغصلا لروما ار ءاللا نبا (رمت) |

 00 يرانا رْدلا باوصلا نطو لاق هتعصام ىردأا مثيلا لاق حاطنلا ىلع قاسلا سأرلا
2 2 

 ةريضلاوةريدننلا نمرغدأ ى هو ةواشراهيفو ل يعاب علقت امم هيشةرتلاو ردقلاو

000 

 ةأماومدضرخ تالا او راو ل 0 ةقاتمل ةوطعل أ دسلا روما او

 بيذهلا (ضدتت) توفل ايد ا ماوس عساولارع صقل ثلا ةمصشةَرخاَسُ

 هملع نأ ىذلاّن َنسايبكلا كرسُفقلاوسدقلا( رسنق )) زومبا رفد 5 ردم تان

 جالا لاق رهدلا
 - م 0<

 رو هو نورقلا قد #3 ٌقراقدنا الابر ا 5 رمت ًاوانرطأ

 ىرك ذيناهباوصو ىرب نسا لاخر مسق جرت فىرهومما هرك ذوجباعلا تبىفالا اذه عم مسيل لمقو

 دنعور ورسلا د نعناسنالا قلت ةفخ ب رطلاو نوذلا ةدابز ىلع + ءلدهلموقبالهنالرسنق صف

 نابستلابرطوهللاىلابرلأ !لوقفه_سف:بطاخ رورسل اتيلا ا

 ريسعَلواذك ةرمواذك ةرعناسنالاب رودي نارودوذكأ ف اود وقد نسم ويش تنأو

 5 ان 3 م ءةهرع عج

 هرستكدفاسعو واذا شلل لاقي و نسا هنرساقورسدقتد قورمسنق يدق لكوديد ثلا ىوقلا

 رعاشلالوق ]ود هدم هو ٌرهدلا

 ىوم هام سد هم سم ويك 9 © هاهع

 اريك دقو رددورهط ىسدقو .« اهاناسقاؤروما هنرسنقو

 ه6 95 ه5

 هلال لاك ةاهدانسأدحأ ىهوماشلابة روك نورسنقو نيرو مدس

 سمس صصص م رمدص

 للك اولعج يملأ أعمملا هجوو عما اظل هلل نال ىرستقه بلا بسنلاف نورس ق لاتنسو ىل رس

 7 م مص

 ناكدقدهت“ اكوناتئنومةهملاوةهحاتلاوادرفم هبوط 0 تاورسنق# ايوب رسل ن رمد سأت

 سه جو

0 

- 
0 
 علا
5 

0 

 ا

 ءاسهلارهظتلاءافةرسسنقن وكب نأ عش هن هناكردملا رم قراصؤءاهد حاولا فنوكي تأ نأ ىعش

 ناححو



 24 (رطق) ءارلافرح م« فاقلا لصف
 جو و و و و و

 لجلب لقو عدي رسل ىوقل لج ار مما (رطق) لس وطلارَدُمَتلا (ردق) ملعأ هللاو

 قع ىئ ةوقلامضصلا

 < هع ىن 98هس ِ زو وه

 امرأ لات نمتمّررأاذا هنا تحت عدولاحوليرطق
 5 ور 9 ىو 0

 رطمشلاو 5 2 راحالازاوكر . د وال مك اركيوادشنأو ريصت اع لب

 قد ىل ارعالا نسا نءةشي رع ةريصق راق ةأ سهو مذهشلاريصقلا قرم :

 ةهضصو6# ع 98 سوس ته يس 9 هو مد

 هربدلا لثمن فَلا در ورصم #3 هرطق ىدو نههسطو

 - و مد و

 لرلار ذل 5 باكو اهديدشلجرلار ط5 باذو 00 0 :رطمعلاورطملاو

 ا ا لا لاس وانة اذ
7 - 

 0 كو< 5م
7 

 هسلعتر 1 لا 6-0 قوما م ا

 هس مور

 عم ارطمقملاو راو تار طم ارققمت اسخن ااك تاَظ ؟,تمكتص ارى ةراخلا

 اهعكنةر 3 فهي راجر 1 ودار 1 ارطقو امس تءمبواهينذتفطعاذا ٌبرقعلا ترم

 نعرف قوش فلا 0 37 ىلامعلل ا ع نعاش "الماضي هدر هلا ارطقو* اكولاه ذيع و

 و ببالك 0

 اديدشناك اذا لمقو هند كل نينبعلا نيبام صرة هرب رط» ةورطاقو رطمةممونوتارعالا نبا

 ا ثاالاف اظرلغ

 ومعهم تيك مح

 ٌرطاق موي ناك اماذاءكملع « انءالب تورك ذل هان قب

 اجاريرطت ًءاسو.عامولا: .رنمفاخانازبزعلا ليزتتل اىفو دتشاانمو رطخاو فاقتلامضب

 وسو

 ريشا ديد رطقرشو خلا عئاشاذهو تسلا نيا مصقول اا

 .ى :ًاوراطقورطا

 ووضسم .ةهدص

 راق امقلاجلا ةطقس 7-0 را 0

 وو

 طق ورعشتمم لا راو امي َرطُق تعحبو اهينذ تمفراذاٌةقانلا تر 31 لاشو

 رعاشلال اف ةضو ا سبل فوم ائسلا

 2 هوس تومع ىو © ى هر و 23و < 5 2

 را 1 6 ْرثةوستاعحدق

 25 وهو

 دِمْرَعلا اوهو ارق ١ طق ىشسم ارهطتولا 0 ئيباحالا نموبيذهتلا

 بتكلا هس. فناصثامةَرطمَقلا لاورطمقلا ردي دو يدك زوابععو ًارطق ىثعهلوقو



 هررحو هل _صأب ضاس اذك

 م ييعع م هأ

 وهولاف ا اوما انغاوابسوقت ”ىىسقلاءرغسس | نوفل رووا ةمدش

 (رجشلل . ءارلافرش « فاقلال مف 10
 ساد منيب سامعلا دج
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 لاكو ة,عاضق هو تعصف ىشعالا عماملقن اكواب بهذو اهجوتزت هرم سقت ىشعالا
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 لاق نيغلانرَكَعلا ري باك ءىذلا ىرهزالال اه ه« رَدَعل اهيئاسدو-تاعدق 0

 هم رلر# ىو هم
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 هيمو ماعطلان منيلاخىأ نير فم مميسح او مانأ هن الث مت 1 ىافهنعهللا ىيذررعشيد>ح
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 000 0-5 95. 75 ء ع
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 اهدا ام نمل ةربغملا تل يرادلا ةبشل كسلا ديد الحار هدلاهمش
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 1 ىلا مسعف 2 دق رست زعو مرهلا ىلع قابلا لاجرلان ءئرسمقلاوا رح كوريو اهتوهل
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 هعجمو ضرالا ن نمءالذا ةرْمملاورعَلا ر و هعرص ى أه عمدو هع رص ىأ ءر طعقو هنرطعق
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 حاملا لاك روغثورانق
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 روغق هنحاسنأ نيب #3 ىدتاملان عماماضص ود

 3 وم 9و -ع

 اهبتاسالإ :زامْدَشلا لقو ضد ا ور ركام ةةنوذرااولافامرو

 1 ا اورق ىلاراص < راارمقأ اواضد ارانيم مر ؟اولاعوءامالو

 5 14 هك 8

 ىلا ارعالانيادشنأ رب لج رر لا ىلا

 رغقلا ثذلاة رص ل 5-5 ةكزوفم دامت

 لاه قا ركام عاجو هما هط بهذ ةاوزاه ولها ملام فاو ناكملار ةقادقو

 ة مسد مي العا مل < معهث م حج

 راندا همر رن 2 اوشودلام لَكاْذا | صّروارْفَك صرب ورفشت صرو نالذلامر ةةديزولأ

 تنال ةلكلا نم رال ترق ادقو لقول بناكحام : سانا المن ناكملا

 راثق رادو 1 أ و دا ال اوةوتاخاهلهأ أن مترف ةأوتاةرادلا ترقق و

 تن ًامسالا اذ_مياض رأت يمااذاف ردك لاح ىلع 00 وتمتع لع د

 هله ن :نالفرذفأ لاقي و ضرالا نمةرشقىلا انمهتنا تلق تدرفأ اذافرشق لزنم ىردةرادلاةيو
 ةيسلودلاو در قييم امدرتلاذا

 ديسالو سالب 2. هك هل رقع
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 تاك (رسعق) ءارلا فرخ هي فاقلا لصف
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 ثافصنءاب (قالا ةرء-قااوةرعقلا'ئتل !كلدمءاو ىرعق عجلاو اهرعقيطغباماهيذ ةرعقو
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 هاك اده 3 ندهثاوملاو فرش او الع ىدلاو هونادنءاناو ا :فىضدذلا اوهوه راهن فاعمل ناياعو

 9 5 - هم 8ةمس ه م” وم 5

 رادنالا !بعصد د طم متو صرالا ن هيام هبو> .رعشلاو رشا #ب او راعتم بعل ىلعف
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 رقلاو عاجلا فئوسَتْعنةريعقو ةرع ع ةةأ سها ل قوةغل اما اديرت ىلا ىهلبقو اهح -رةرعقىهلعلا

 و و 5

 قامو دعو فظل ازغالانا اير .هقف هيرشو تابر ةاادخعت دنت ىلا لمعلا نم

 ميملاو شا عج انوهاعاو انه رحلاتنا ف وسال

 مس © م وس و 2:9 د هد

 ثتطعمسو اها يللا نماهعطق ىه ثرععلا ا ارعقو تاش تاوصا ادد تاشلاقو ا

 م9 5 م8

 رعقنمل-كَز راع أ مهن 17 ني ,رعلا لب ةغتلافو ىَهْتَع ءرصلا اواهاضصأ نمت ارضا و
 و

 8 مسمعو موو و -هو

 قو نثر ءهفن اذقو ا لص نماهتءلقاذا هلأ !ثرعقو راسا نم عاقل ارع ءقنملاو

 هلق 1 هرعق لا ةد وص نم علت هد اىهلام نع عرش اةياور فوه لامنعرمشت سرد

 لءقو هعلق ى أ هرعمف هعراصفان اطيش قار عن ا دوعسمنءاثن دح قو هللام _ نع تام هنأ ندد

 دنسل لاك عع رحمت دف عرصامّلك
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 س مههس #9 نس مور

 ىرغبع لظو رق ةعل--رلاقدىر ري بلقدنأ ىرأ ىرشرلا لاقو هف ١ عااللاةذىرهزالا
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 5و9“ صوص
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 دكار ىلا 0 اديرمالا

 5 ا
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 ىف لاوزاكمب هو عاما ايل كل ”اكوهعيمف نزوالو ليك الب اًنازعرق ”انودعلا

 دّدتنأراطقلاوةراطتلا لا ةراطق يتمم هنأةرامت ثي د>هنمو ةقدم نك "م ةلاذاعم

 ىلع ضعنىلا اهضعن بر رواه 25 ارطاه رطشي لي الار قو دحاو لاا اويتسال ا
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 عجب او بئالاوةيحانلا م ابرياء ذا راها ال رطقىلا عاعنلا بسن

 امم ةاعمرسفبلهيوبيساهازع ىلا فوركلا نم ىهو فراتلا ىلءدال باراك موقو راطقأ

 قياهد -اواهي-اوناهراطقأ ضرالاوتاوهلاراطق نمر زعلا لب زنتلا فو بنا ارغامنالو
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 قرشا اص رعلاراطقأ او ريظوأمولمتنالا قع اهل عةعاح ىف عقب هسيقشى أى عىأ عقب

 هيحاونريعبلاو را راطقأو هبلاعآن مرش امل + ل- .كاراطقأ كلذكو هْرَكو هةناكوهو

 ُكَدُهلا لاق طع أرطقتق هاج ى وراق عاقل اى راف هنعط واط لبان طا او
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 لمار 1!ت ترقب صاق همدو ةزرهنأدي 1 ًاارفصماوق و 3 ءوطقملالطقلا وهدلج سكسي ى ورو

 امس ىنلا لدم اوبارَشلا هذآ ىلا و 1 ركاعوتدلا تال قلار ةيكاراشملاو

 ةعْرص لجرلاتءرصاذا ثدللا لّمملا ارهثوهو مودلاةدسحاو مولا صدرالا ىهو تلا دخلا
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 هيرطقدح أل عتارقلا فدستقلىأ قرف رثلا فّلجرلات :رطقفةدعن ترفتقد دا ىفو

 هم اكان اخ اكل اطلا مود ها ىرالر تأ ثيذما قو مقلاراغص لاو هيف

 سه موز #6 ن2 8

 5 همن "اج عج ْى اهب رطق 0 ام-منعهللا ىذراهانأ أقص هيكل ؟ اعد هد> ىو

 ع م- و 9 < مر-

 رطَقتو ةكيهلا كات ىلع هال هير و ةاوهسر 01 :رطقو لعأهقناو قرمتلاودديءاوراشناا

 و وو ةر م اق رح ع م 77ه د اقرس ىو ع مص

 هلو رطقيلازب ال ىزلا ارطاقتلاريعبلاو لاعقتك بع وأ مس رطقنو وأع نمدهسعن قروش

 ةيراطقلاورعولأ ل ىذلاهةتوهوراطُملان 5 ل لاءأر فلا

 "وسو <

 هد ركامئاورطقلا ىلعةيسسنب هب طف ا ا ا

 9و مه.ه

 ارمش طدان لاق ,كناشتررال حرك

 سمس تاور و موو و و هه < ء

 0 ل وفم 0 هوز وكب ىراطُوِمدأ

 7 2 ان

 رايق اورطقلاولاتتالو ملا وهورتَك لاىفةغلر أ كاولاك ورك مارال ال ارطقنو

 1 هب رطق ىأ ىلعر طذل دحر م6 نمىرتام ل :مئالدوعسمنءا لاق ري فافذحا زاهر اتت تادكر
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 د َت
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 | 3 © سدس 6 9 7

 همّمءأش رفذ لص دقو هتقانف صوف خامل الوق ود عمو ار ' ونص تلمس هيدر مث نا ولاد

 لاق روس ةراص يل دانجت دوف تعا اهارفذ

 اًريوَنَسل ًنورص-يلاجرفك أ | ف ةراف ليد داةماها و اْفْدَن 1

- 

 نم تاعحابا م اول -.ةنار طق نم ملم ارسزيزعلا ليلا فو رصغلد هرعت أنظف

 سافلاو ليلا او نأ ف هاا ةو دوا قران "نها هنالثارطتلا |
 س00 6م 17 #

 هلوقلهب وعسل نمسا نار لاو مر ىسجتادقذلا فا الأو

 انه ترا نار قلافو * رت 0 امم ان
 ع ىكس5ه »9 م ذ:ور

 ددسألاق نا رالي سول ص ىلا وز اكنونلان 'رطغمو روطقمربعي و
50 

 0 ع هم . م 9 هارت سو © مص

 موكل ع لزاب رجاحتا ىورت #3 ةزوطغم شرحا تركف

 سقااو ما لاك كراش تلْرسلاةرلت
 ىر لذ هام فوع مدر ٍ وو هد ف وصو ا

 ىلاطلا ل رلاةءوذهملاو طقأك * اهدا اووتسةغسدقو ىانقتا

 لو. ةءو :مملاةقانلا قاع سار طا غلب أم اهبلق فاش اهنم ىبح اب ,ىأاهداؤفت غش هلوق

 ا امعادك لذ ناكو امني تاس يوت ارلذابر املا م علب دقو ىب رات تاك

 نمىلاعت هلوقه-_:مو هذهبرض م .قو بئاذلا رالي ا امااواهنمةعيطقلاو قر هلاىلا

 وسلا راسل دعبل حلاو دورملا ع نمبر الو رطقلاو هريسيكللاب هرطقلاو تآرطف
-ٍ 00 

 و ع مو م89 ع

 معا ردةسج نا فاىر ا ع عبدا ماعو ة وةشناع 0 لا شا ؟ اع ثد اح ىفو ِى ةرطق بوش
 س ”ت م

 - دوربلا نم عوفر طقلاورعونأ

: 23 

 ديفتي تن اير ورطقو 35 ٍفوُصاسك رطسال دان 1

 نه دام اكو ذو ذل دبا يامالعأ رم 2 "أطل د وبلا لاغَقوارْكَيب ن ءرمش

 07 ةىمثاع و

 نيردلا لاق ضرلر 5 مرات ًاردقودابج ىثولاق رهن اىرداالتا# سل

0 مابا انتم .دمناسعو فيس ىلءنيرلابو روص:موبأ لاق
 هدهاوم ا م 

 اذكنا_عوف.سىلع هلوق

 3 الاف تون ةاةرامعو لدالاب لاق تدك 5 اولاق رق ل هالاو ىراقاولاق وةمسنل فاقلااو هرمسكو اوفنقت اهيا! بايثلا

 نب ر لا ضارعأ فروصنم ايفا مورس َناوانتسلا اهب«. ْت اوعتاماذ'تانرطقىدآ 2 ىبرب
: 

 نام" سن طل اف. ىلع

 رطقاوا لاقي ةءرقهعسقلاو "هير ماعنلا ل هجوكارلا لاقربلا ن ماهال اوامورطقىلا هب ب اكتب رطتلادارأ

3 
 هيف هتك ها ملا 00

 سس نرعلاثاسأ ب 61١



 (رطق)  ءارلافرح *« ىاقتلال صف 5
 اسس

 م -

 رصوةو لادا نبا 211 بارعمملا ناقاكرالا اقلاع قانعللالافو مهنوق ند 7 ٍ

 رمل اهبفعفريبصق نم'اعو ل ةئمو ف ذخةَرصوَقلا و ةرصوتل أو ضعي ىفهسُضعي لخد لج رلا

 ْ ههجودتلا مرت ”ىلعىلا بش ولا ىرا اوملا نم

 ا تروا هلا ٠ رسم تفعل
 1 لاق ةرصوَقلاوةر و اقلام نع نكتبرعلا كلر ءالانبا ام رعمبس>أالديردنبا لاك

 | لاق حاكتنلا لكالايوةرملاةرُصوَلاي دار اولا تو مالسلا هيلع ىلع ىلا بسن :جرلاذهو ىريْيا
 "|| ناومضعبرت ذولاك ادهاشهيلعو ذيرواهؤار فقحدق ةرصؤقلا نأىزهوم ارك ذو ىربنا

 : يهمل لعب !لوقدرهاش

 م سنوسضسع وم

 ارصقالعلا نعد ىأرىتم 5 رسولا لل ”اسو

2 

 دوروك ذولا نوعسبةرصبلا ل هأتز ,رتنالافولاق ذو اانهةرسصوقنااولاكو لاك
«. 

 كا ضْنكل بةومورلا ىلي كلم مسارصمقو هياعدهاش تلا اذ_هولافاهريغىفوأ ةرصوقف

 7 1 هو
 ىارعالا نبادشنأ ةملهاخلا قديعي ناك مصرصتقال ومو ,رلا

 و - و 2 ه هو ةهءسو 9 9ع 5

 ءامدلااهيك .انمىلء ليست * نيج نسيقشالا و باصن)و

 : نيرصا ضن او بسنلا فو عضومني رصاقونورصاقو لاي ريصب لجرر صين او

 1 فأن م ةوخالار قفا قروي ماهو عتود( طق إل

 ىحنادشنأ رطاقتوة وةفيشد

 رعت مانغييلا و مهل رطام موي ننساك

 70ورأو مشوه رطقو عسي رلا مانأن دارأوئاد عم وهوا ئادددسشنأو

 للا ورطق ةرطقهنلاسا, ئذلاريطقتو وكب ا رصملابءاملاٌنارطٌقو ىدعتيالو ىدعَس نأ هن رطقو“املا

 هو هم 9و

 باهدو اال معا ود :رطق هن دحاوهريغو"املا نفرطقأم رطل اورطملاوهو را عج راطقلاوُر طملا
 - وعدو ومي ع 8 وم 2 3 ّ 0 0

 رطْقتساو راما! اهباصأةدوطقم ضرأو ىلعث نع ىسرافلا امهاكح رطَقلا را هور د
 58ه 1 َه هدم هم 11 5 3 0 هم 4 0

 رطقب ةرجشلا نم غمد ارطقورطقلا ميظع :راطق تمغورطقي نأ احئسلارطقأو هن اًرطقمارع ءيشلا

 رات هاهراش لبا :راطقديىلامعلا | صخو هسشمرطقامئئشلاةراطقو ب رخارطَق
 5 هو هدم #8 ه0 سمس

 نا ارطقلاو ىلامعللا ع نعل بلقىأ“ ءام,٠ نمتراطقءانالا ىو تصمهمساَت درطقو هوو بالا

 معزة فينو أ لاقلب الامم تنم بليا هود وزلاو لآل ةراصُمتارل 5 و

 ضع



 6 (رصق)  ءازلافرح « فاتلالصف
222222222222225 222525252525252 

 529 9 وو مص و 2 29

 داودو ل اقو »ب ل صحه ني 1 او نطبلاو بنا نيةلك ادا كلت ى لاو علضاا

 بعشلا نمحأ ع دبع اننالاهتيمرطلاو

 سوأ لاو عالضالا ىلع كلا عالضاالفسأ ىرتشفلا يب اوأ

 هس ىددوص دصهدوو

 فطافطوةصخرىرصقم للان ما هؤا اوشص ينقل لاك أ 5 دو اع

 - ل

 هو <-و

 ىثك :ريصقلا دسع لأ ب اذ ىف :ولاق ماللاو فلالا,تناكلاتعن تناك و :يمانوف :رضقو لاق ظ

 ىنابعللاهد شن أءلوقامآف فكنا عل و دوةلك اثيلا ىلت ىلا
 هو هو وسقف سد '

 دما رشم ىف انك لحساب يلدا

 ىنامعللا امو لاك رمل انرك ذى ءاسسشالا هذه ىدحا ىَرصتلا نأ ىدنعءدسسن الا

 رغصاو هوت ملا رتآالاةغللاف فو رة ع ا ذهولاه قفل ل ماى ١ دش

 ئرهزالا لاك, لسكتلا ةرصقلاوثدنانانلعام من انفاموك ازتشال» اهلا ساق قدا نمل ا
2 

 ىلا ارعالانبان : ءاباو رىرذتملا فدشنأ

 اق يدع 5< هع نمل ةصوم 3ع 9 م9

 0 !|فبدردف>زوأ 35 ردي ام همم ف نأ اك دع رصقلا الع أ عطقي مراصو
 - عدم

 فارع ل اكو 1 اباَدَقلاو رصقلاىارعالانبا يب ردا تم قواك « .ىوربو

 رصقو دومالا ىرأ هاكرهلاو ىرصفلاو راصقلاو راصقلاولاقراصقلا ىعنف كن [تآَتدز ٠

 ره.

 نالف نمتدضرام لاعبو »م .دد اروصقأ: ل حانأ »* موثأك نورك لاقو هده مدخلا

 تك

 8و ا وه ص سس 2ع 2 8ه ع اوس

 رقف ةرصاقمنماهيلا فاخ ا م

 لاق ىاافأ الا نس يرعلاب ىريصٌلاو براس نم رشوش اوحىف 1 ةحاح اللوةد !

 ا وهبويدس نع ةراصقب رو ارصق قون شملا ن موعطقل امرا و لابقو رص قو لايق كرم ا

 و سم7 يو سسو هانم 7# م م سو 7 و 0

 روحا رصقملاو راصقااو دمار وهلا نرملاعتلاَ 4 هقدوهر و>-امهالك

 ناقلة شخ ةرضصقملاو 0اتضايوراستتللا مةعطقلاى ره ىتا رص اه هنال ب ايلا

 همر 65

 لانا روصو للقب وءاطعلا سم ىذا رمل ارصقي راضْقلاو ب سلا

 2-0 اني

 ا نبا ناكو بسلا ادعوا ىمنياودوصمو مضايف و عناوه»و ةيطعلا

 مهطلاضرف ال عودا #2 ةروصقةالؤهتنانلا عن 5-3 ىفارعالا نيا دشنأ او

0 

 0 دعم صوم ”هميسج معتم رم لجو صتمتمو كج وسمات جو جم عساس سدس ب مج نإ تدوس جمس سد يت تصص»

 ءرصقىأ ىرصاقم ىزاج نرمي رابع أتددزم مبكرا ]

 هقحللا عطقي ْخ .راصو هل وق

 ةرصقلارك ذدنعدثن نأ

 م قنعلا لصأى ّه ىلا

 ينته ةمأ قع



 رصقو سوماقتلا ةرامع(
 العوام اروصقما«طلا

 هأ داض صخرو صقنو

 هعينع# هلك

 لزم ردعق.كرصقملا اودهل وق

 ىف اك "ل -حراك ةريدقملاو

 ءىيعم هأ سوماقلا

 1 (رصق) ءارلافرح « فاقلالضف ك1
 ل 0 7 7ت©[1[لىسال97 7 ال ل77 7ٌُّْ7ّر7ْ7اْص7ُْْجُجؤُجيَللل

ءكرترخ الا ثءلاورممءلاو ل وال لدم نآوعوةالتملا نماورطعب نأ حان ظ
 1 ١ نيتعكر:

 اهرصقواه ردة او ةالصا ارصق لاش تاغل اممثو دام هيفرصق الف مبصلا ال سو قوالاءاشعلاامأذ

1 
 ! : | 0 درج را ا موةالصلا نمريصَةَدلاو رب اح كلذ لك

 لك دع س89 صا مص ساق هس 289

 1 ١ وهسلا ثددح ىو تري الصلا ف ايدل نصاب م12 قو ا رم رف

 قعر كلكم اةالعطملا ترفق
 :١ 3 ١ فو للا قرع ار نين ل ست زورعاف نزال

 .ةغلةالصلارصْقأن مةباورىءاجا ذكعربنالا نبا لاق“ مويلاةالصا راصقارمعل تلق ثيذخلا

 د 1 ييمملافو 3 101 ااا ا رازانع ار بنوا ارملا ترمصق ا ورمصق ىف ةذايش

 : و 0 مع < دو ع

 ىحاتشسأ اذارم همم ىس 3 :ردكاوهعنلا ترص أو ل_.طقدق ةريسصلا ناورصقندق "هلي وطلانا

 ع 3و

 هب وسسلاف زمتاكرسلاو رص ورصقلاو بوق عيا هاك اما 1 أارطاريص#ت

 هسىودو موضات عام و

 ْ لاق ةردان ةريخالا اءاشعلاريصاةملاورصاقملاو ءاسملا رقد ريق ن 2 أونغت ساريصقل ارقحالو

 هل مةدص

 زوسمللرانلاةامح سَ 1 امدنعيرصاقملا صعب اّمُدعمف لمقمنبا

 ووس تت سا م 2 3 ه وع 8 هد

 : 000 رصقو ءانسملا ٠ نماتيسسمأل 0 يثعلا 0 0 أن :رمصقو

 ةزعرشك لاقو

 < سا مهم - ةهمو

 اهلايذ طيلسلابىورتروم 3 كمادهياسنا رم اك

 : اهلاسمثواهل ناد نيبارق 5 هيو حولا لأمه

 ةطلارعم زويل ةبلهاجلاةقادلا تناكو ةقادرل هدم متسالاو ةيلهانلا ىف ءلولملافادرالا

 9 2ل[ ا

 وكس ارعاذ او سانلا ليقهد-هبف در رلاَب رمل برا ذاف كاملا نيه نعفدرلا ساحينأ
- 

 هؤاسلح كاملا با ارو عاب ةهنغلا نمماو كالا دودي ة- سضانلا ىلعةنلخ ناك هناكمفذدزر

 "1 هلي لكدللا عير اسيعاريرسلاع اولأ لهأ مهدلوقو نار ةمهدحاو هّمسصاخو

 ةزا> نبا لاو لدللا نمو ديداك ىأ“ ءاش نعل ارصق نيج ارصّشم نالفءاجو مّتاالجو

- 7 

 «ءءدع 2 هك مس ذأ

 ءاسمالااندذقو صارم ا اوةأس تست( أ

1 0 

 نامّلضنإيريمةلاونا اريل او سانق قريع ىلع د ١ واوح اووقد رطلا ا و
 0 م

 ملضلا ى مل قو عالشألا لك أ ىريسُف اونيتوقرلا نايل نانللا تامهل قوة ناد
2 

 هود 2

 ىرسصةلاو ىرصقلاو بنذهتلا بذحلا فعلضوتتآوهلبقو ةضهاولا ىهوذلك اشلا ىلإ ىلا

 علضاا
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 .ديحوو بردلاءامروصق نمر دبريلاترصقلكد مشب كراج ىلاعت هلوقفعار ل ١لافو

 لص و هفرضقلاك ارقنمولاق رابدالا هانعم ٌريدْلا نولو سدعخلا نيمو لاق نار عدعج و

 لصأ هل دملا هلثاك ن مثد دا ىف و م ارشلا لوصأ ى 0 لا كاحذلا لاف وىل9خلا

 مه هءمدو

 هه رمشلا لص كيرعتلاو فارة رصقلاةرصقولو السما هلل_علف نكي ل نموهنْك بملف

 لاق دقرلا لص اوقّنعلا اضن دا ةرصقل اوةد- حاو دلع ل ًاواواهب هلذختمافدارأرصقاهعجحو

 ةداتقلاف و ةرغ و ري د اولا بشلا نملّذما هرسسف 2و انف : ممل سلا ١ رذو

 تالا ءذغل ارم مايا ره اول_ةغلا لوصأى عب رصقلاك

 اهرصقدقو رصَقلا ىلءةمدراصقلاهدسسنبا 100 وصفوها مقرب

 ررمسد ىرت امال قو رصشل |اناةب ىب مل-.قو تبدل ارك اسوردشلاو ل_ةغلا لوصأ ير

 رقت قت اوني طا هناا مولا رصعلاو نسل نع كاسل 20 3 نس و ٍِ-ء سه يي © م ُ 1 هم
 هت هم

 امن ودوم عا ارد رد عطش نذلاٌكلذوت ركام وى وهلا ذاعموأ !لافو |[

 ى.99و ت»

 رصقق نعلا ف سدد رصقلاو ةبقرلام ا ناسك تمرد الكلوق ندوهوءام- لاف :

1 
 مم 7 سوم

 قردسعلا ذخأنءادوهتيكسلا نبا لاف ءابضقشالا وصف ومص ةوهفارصقر صفي رسكلاب
 ل4 مه و سه< و «ص ورد

 اذاارصقرمصد سرذلارصقل اي ديزونأ ناعرف ه-ةنعل صافمىفىوتكمفىوتليفهقنع

 ريسعمل ارصقلاقي كلذ نشا اذال_برلارصقو ىرهوملا رصف هيَلاَعن هقنع ف عحومذ_أ

 # وي يلي سا

 حامعلا فو قنعل اًةرمصق ا هموزللةدالقلاءاتلارم هك راصقتلاوراصقتلاوا رصقر صدر مسكسلاب

 ىدانم اد ذاكدلاماختلا هبات قل ةهيشتدالق

2 

 ١ راصد دق 5 هن درب ىظاهلو

 ىدعسلا ةزبووبألاقو

 و. م«ث»شو_ ل5 ة”هدوو هدا

 اهر اصقنهلكف 6 ولت'ق فرو #* ىصصل اىتال اوعمن او د و

 00 م

 لص ًاةرصقلا مصنلاقو طالع نادر نشا اواستيابشل ”اكىرهزالا لاك اهقاوط أ اهراصقاولاك
 7 مم

 9و9 مس مرص وى دمع م سو

 ةربرةرصقلاو ةرصقهلكناسنالا قنا لاق ولاق نيستسللا ىل-عأو لهاكلا دسك ىفؤنعلا

 ”توم ممصو

 دمقرصقو لوالا هلص الا يث ماذا ٌنالفرصقديزو اىرهزالا برات ءدادكلا

 مكلع سالىلاعتهنلا لاق رفسلافاًرصّقاه را 0 ”ةاجه نال رقت و هتدنشالا امك

 | بطحلاانه رصقلا ل-قو ءانمل نم ريما و رحشلاولختلا لوصأ رصقلافرضّقلاك روس

0 



 (رصق) © ءارلافرس + فاقلا لطف ءاعا
 1 اونا و سهو هموم هنو ير يواسي جست

 ىرضُملاوةرصقلاو ىرضقلاوةراسفلاورن انك سامح ىنع هنأ ىددعو هد.سنبا لاق هرمسفن ل

 قيرامو َتَقلا ن نمحركاموهلدقو لاك الاد هيلا ف قيام فاعلا ن ءةرخالارصَقلاو

 | رمش امهالمس ملا ىلعناتللا ناترشَق هلا ليقو والا سودلا عي بلا سلا

 لاقي يحملان مدعي همقور ربا . نءصلخ ىذلا ع رزلا راع ريفا وثسللا صقل! اها و

 ةعرا افا سو يلعهقلاىلصونلا نءاش دس كود زورعُتالا ىلءذ ىلع ىرصقلا أ

 ظ ىنيصىنلا ئسونق 5 رلا قيمام م خلان ةزاصقلا راما اولوادجةثالث طري ناك م هدحأن ا

 د-عصلخت الامسحلان ملمنسلاف قبامةرامشلاو دعو انا 0 لسو هملعهللا

 كاهن ا هينأ ارق أ اذكه ىرهزالا لاق ىطمقلا نزوب ىرصقلا هنوم دي ماسلا لهأو لاق سا ديام
 نسب دع ع

 نامعلاهولاق ءاملاديدشتوءارلارسسكوداصلا ن روكسو فهلا بكيدسع فأن ٍِء ”رل مننا نع :

 ىهةظيلغلا لباتسااف لب رع عر لاك مدداذا ى رضفقلا ىهلوقي ملاصنب م لجأت عمد معسنبا

 لدم! اورعوب أ لاق و هشاكن مى أول طقو هرمصقن مٌتَيش كايعللا لاقو ّ قع ىرصقلا

 ةراصقلا ىو ”هلينسلا ف تناك اذاةبحلارشقةرصقلا كا رعالا نبا لاك و نتلالصأ ؟رمقلاَو

 قوةىلاو ا ل تاقنان ا لاق هنأ باطخلا أن عرضنلا رك ذو

 ادامه لستساا قى ق.مامتا اراضقلاو تسب اذاةطنحلارشق مع رثكملا

 عجللاو تائاعاذا ةَرصققنعلا لصال لاترامغاىانسلا لاك قئعلالصأ كو رحتلا,ةرصقلاو

 ىعيلكلارصقرسفو كب رخلاب رضاكم رشا ضرتامنا لح .وزعهلوق سامع نبا ريسف هن ول

 7-5 د رخلاب وهرصقلاكررمشد هدام لاسسل ةطق نمد تن واقر ٌقانعالا

 [هافسأ نم طلَغاموهو لدن ارصقدب رنو رصقلا هممسنولقأوأ عرذأ ثالث ءاتسشلا بشحن عفرن

 عاركلاهو عجلا عجراصقأ ل قرصة لاكررشي هلوقف ل قو ةرسّقاهتد> او لبالا قاع وأ

 ثيدح ىو دئاَرلافذح لعنوك,تأ الا ردان اذهولاق راصقأ عماو قنعلا لص ةرمصَقلا

 | الا وبس توماذب هةرصق ف ناك دقتلدب ص دقو ناس ىنإل لاك نال

 قُدحآل ل ةنامحر رى ثيدحىفو همال_ءادعتناك لبق ةود]ق ىلعاصا نعنإ واكب ملل

 ءامسلا لهأ نهلة ءلاّبحاص ةرصقلا رسّقلاٌليْثآلابتكلاا نمل ام ضعي

 لاك لبالاولاجرلا قانع صقل ل.قوهلل نو هلليو ضرالا لعأو
 و صرع 1 سوم م8 همة 2 يي . 29ه

 رصةلاوتاماهلا مك ةموحىف « ه.كتمودحالا سمثلاكلدتال
 4 م

 لاهو
 نت د ل وش ردع تب يت ديع تنت ووسول تعا توضع

 الا ا



 لال ع ا ا لل ١7 ف يس نق | ا املا الزل ا لا لا هيا ل 0-0 0 هن 4 ب ”ردجلا نكن عب ١ أ جل الا لا ل ل 7 ا وول 2-11 ف

 5 5 . 48 8 :ٍ م 3 8 3 0 07 7 8 5 3 3 : 10 0 5 1 ع تح 07 اننا شيا ل فسح نا 5 200 10 1

 ْ ىو
 رع اشلالوقامأ اوهدمسنبا م20 تالا ْ

 2 ال مد ب

 رضق خلنا نان ان ءةرلوق زا يلب وحلو
 عوض 0_ .٠ ع 6 ا

 ع كش همم ع 71 5 ا

 لاش ديزولا اهدجولا اهب سنن 3 ءابس ىلا اهمسشإ 0 ءاسنلا نمىوويهنا هانعك

 وي رزة < 6 20

 املالةروصقمةرودقملا تمعسذقو سشانلا نؤدىأة هرودعمو رض الؤى :مداعراةولا 1

 2 نال 0 دداافورعمهو تاك اذا تناول الؤو سانا نودمامالا قع

 ةيؤرلاق دعبالا 1| ىلاءانقثالا نع
 و ترص ار هءس

 ينفي تلاط باسل اذا ما د ىنعداف كر دحاشلا عفردق

 دوم دو 2 5 و7

 ليسو كثف :ب ترسل ناعلا ارنب ولاه تأ هلاخ رتل ايت لحدو

2 
 م 007 ص رالاز ا واعشق ًاوةيدوألا ع عو رو ليسوا نحاول وليل اريسق

 وو هه 62 مد
 مر ا هنالك دن عمة مش رق 0 لكلمقولزلاوه ىامعللالاكو فورعمءاثبلا

 < و م 2و 3 .٠

 ا ولاا دل ةدوصقاواروصق نا لءتونيزعلا ليزا فو روهةهعجبو سدكاىأ |

 ثدللا ىنايعللا نعل هللا ةروصتملا 2 لا واضد كلذ نموهو رادلا٠ نمرغبصأ ى مهلقو

 اهلاسبح ىلعاونم ةيحأن لكف ناطمجلا ةنضةعساو زاد تناك اذا لافتو مامالا ماقمةروصملا

 ١ تيما #3 رمصاقمل تاتمدم بآن ود نمو » 511 :ماقتورصاقما حب وةموكتم

 و و < ه5

 قد ءاط ضرالا راصد مسا لاق رادلا ىحاص رغاهلخديالاهتمت 7 0 :هراذلاةر :راصق ووك 841

 رادلا ءاسضتو 1 أواعار ذنب ردقانسن اهدوجأ ًاواضرأ ا نأ | يحاص لعدقةريصقابنم

 ةروصقماْمماَرصعَك ىلا ىلع ىعوى ناكو لاه رادلا با صري اها ديالاهتمةروصقم |

 هلوّلاملا كبر رصاقتام ودرابىأرصاقءامو هز واجي هال ىلعرضتقاو امهر غاهؤطبال

 دشن أور قداع مناك اذا انس رسام هتبكم |! الكلا نءدرعلاوه ليقو واما
 رئاسي 7 ألو * « ارصاوقاعر 1 ىهاسيم تناك

 1 هلوقو ريسعب ىلءام قييم رو ُّ رس باع نيد ءاهنم عرس يتلا اركملا ىثفع ولا عجب علاو

 لاقو اهقورهد بريشتاهنأ علاق « نصا طن ورب نوف 31 لح ةفص و تاعثهدشنأ

 مدو»و< عى هد

 ةيصءابملا نيد وهاس ,رصاق الكو بسمع ذ رصاق الكلان مديعبلاءاملا ىلإ ارعالان با

 ناعث هاا آهلوقو د نش 1 ايار اطساب 280

 ةرصاو ؟لاجرلا لالضأو لاجرسا الاسى اسراسعألا هب !كنلا



 (رمصق) ءارلافرخ هب فاقلا لضف 0

 الأ ودوءاتشلا لمعتساف ىرخ ا ةركنو ةص 5 او ىفةفرعمدود ملا نكلةدحاوددعلا ىف هنْدْئاق

 ٌرصقي نأ يعلاامناودارما ىلعدئازوهلب اربع سدلو مزليالانععّوطت ذهو كباوج ف ةذرعم
 نموكلاءاو-ءامشاانوك,نأزاجو هللذفلاف هيلءدازاذااماف لاو سلا ىضتقمن ءباوما ىف

 ىلء باح نو ىلاعت هللا هر ىلء وأ انقفاوولاك رم ةتسمارتال ىنعملا فادددءناك ثدح

 ةلوقوعمور مث ةبناعهناقدلملا اذدىفالا لاةف تلح نو هرسفو باكا نم عضوملا اذه
 همم و9

 3 بص نأ عضومو مسقتلا ملعراغب تأ ن ءاهريصمنا ىأ #3 راح. نوسقي نا دوذالوهو 5

 9, - م 9 2 2 هوكو < و5

 ةرودةمةسوبةنومةريصقوةروصقتأ صو لصوأو فذ ن معسقب نأ نونو لئلا

.-9 

 يك نا رخنأك الت للازف

 ر اصلا كلاذيىردتامر ىلا #3 يصلك ت بدي .تىتلا ت بند آو

 - مه

 رئامكلا اس رار رمل اراصق 3 ةرالولاجطا تارت
 ساد 1

 2 انك

 0 وإما و دال َيلادن كلا راعلا لاقي و لاججاَت دار وصقس دنع بيذهنلا ف وو

 ل1 سللا نبذل راها هنا ةروصق ل كت دح ىتلاتنأو « ءاتفلادشنأو
 نهجاوزأىلءتاردسكرالان مما. ىف تسوس ى ؟مامخلا فتاروصةمروج ىلا« هلل هللا لاه

 ىلعت رمق لاق تاروصمري.سفتىف ء|< ٌرفلا لاعو ةرد ىاةروضصتم ةارتعاو تانحلاف

 ه و

 65 01! كارعلا وبلاد ميجاوديرم هلا م طيالو مهري غتذرالف #سحكأ نه-اوزأ

 ةماعلا اجلال علب وةيوستل!:ادنإن مةروصقملا مستو ٌةروصقلاو ةروصقملا

 ءارفلا لاك ب اف رطلا تارصا مهد -عو ىلا عت هلوقامأو اق عمجضوةرصقنأ ساو

 دوم 5س عم ومر ع م7
 لوقمسزتو م-هريعىلان ديجطت اللة ٠ نو-اوزأ ىلء نومسفن او ا رمدأف

 سلا ىرما

 22 - 0 ى هو ت ع

 سو 7 8

 011177 واسس بحرا ءارفلا لاهو

 هم ءودو 24 2 و مهو 21-7

 امشدالانيندالا سن الاالو ىصقتلا ةريخلا برقتامى امنا ريصق دشنأو
 ىلع و - 0

 ىدعالالوقدنمو ا ءامناا صقريستتلا عصب دقو ديلا

 هراصق تدم اذا د الو بس ىمقا ال
 سم ص

 لاكةراخاوةراك ذلا لاب اولا نولوقي لاعف عجن لك ماهلا لخذتبر ءلاو ء ءإ رةلالاف ١

 تالاج
 ظ 10 ا

1 

 يع "يا

 ع ا و يدل



 1 (رصق) ءارافرح « فاقااللدذ
 0 حم

 دجحالو رجا ريغف تبهذدقو د ردا جا

 صلاة 0 81 ا ارصقم

 تدمح كن الا هيك صح ىذلا ناكملا لد: نا كعنمام هريغاأم اورّآساما هب هني نهاىدإ!ثود

 صاق ةواند للنار و لا رصف ن أى مصل و 4

 فص, لب ةمنبالد نأ و دع ىنأ نعرصاقملا عم اورد كاذكو هطالتخا مالظلارمصَقو

 ا نانا امدعت درصانملا صاع ها

 ةجرتىف ىرهزالاهرك ذتيبلا اذ هو روصُمدح اولارصشلاُ وص ا رصاقملا يتسن دلاخ لاق
0 

 رصقع ىذرو رسكتو قدب ىًارصاقملا قت هنرس تصاذاءوذلا ٌٍتصكو ىلعادهاش صقو

 7 "ا علا نمتكدضرو باطي ناك امنودبىأ ألوان ناك (همتداصاارمس 5

 و م
 4 1و هو و 1 م اخ

 ارودقرصقد :بضغلاو عجولا ىنع رصقوه سلاهتذ لف. اروصقفدهلان دم مرصقو نوذ

 289 هم ع” ه تسد و

 ملاذا اذكىلع:و لا اًمدقرصق أ هدمقن مه ترضقو هذعأنأ !ترمصقو نكسرصقو

3 
 هذال فرطلا ةرصاعةأ هاو هلاهردتاعحا ذا ىمرف ىلعةمللا ترقق هريغ هبز وات

 ةقانو انام همقسد هن الح نماعلرا وأ أن الث ةس .رذىلع الف رصد زو لاق و اهلعب ريغىلا

 بوذ وأ لاق اهنبل نوب رشي لايعلا ىلعةر وشم

 عبصالاهبفخوتكىهفّولاد « اهني رشقاهحوبصلاَرصَق

 لين أى افةمامتمالساثيدحفو تبخير أرسلا ترق هيلا هدرا َرصَق حالا ىلعمرصتو

 الا و هلعاهتسح-اذاّىثلا ىلع ىسفن ُترصةلاةبارابجاو هملعا ب ىنءيهقتعأفارصَق

 نمو مالكلا نمريثكى نالدابتي امه ا ول |لديًافرمسَقلا نم ةملغوارهقدارأ ل مقو هما

 عماد :روصقم هنموه سدح أ رمق رطق يقلازصقول مقود لعد فلو

 اسرق فصيداودو لاك
 و مو8ظ2 35 َه )هم سم م5 5

 راح ع نمسقين ادوذالوهو دع هيلعدعي هيعلاو 5

 سو

 نرصق ملاك هي 01 مباوجاذهو ند نءا لاق ءاتسكلاةدشامناملا 26 هم ءنسحىأ

 نم .ردقنعلاو سك نال روس ل اوه ثناه_سا.قناكسف عص دوملا د وصنمؤف هال

 كلورشعو نورشعلاو نورشعكل اوقن أ ىرتالأهتةفرعم نمةنفاك اذهةركشف روصغددسعلا

 (س برعلاناسأ 2 052١



 اذكجلاءاشرخ مغاذا هلوق
 | ا || دوبانهل_همالاب

 ريغ ىلع كثرخ ىف ةهككشلاو

 يمص | .هالكو هج .ولااذ_ه

 نوع م هأ ىعملا

 (رصق) كارلافرح ه ناقلال د 05

 300 0000 دحفف وب هبسحام ىأ هس قرصتام هلئافذاعمثد كي

 م 24 5 81 7

 ع , ء ٍِع و - 2
 ا رابح

 سا ص 5و ل وو )9و 5 - و 3 5< 8 5 .

 لءفتنأ َكاراصقو ٌكاريسوو كراصتو لراصقو لرصقلاةيهدمسزبا عدرأ نمرثك أحاكن

 رعاشلال اك هيلعَّترْصَتقاامو ما انو كده ىأاذك

 نجاحنا ا ا « اه نأسف وامك ٌتارغ رف 8
 2ث ص 2 زءاشلال اكو

 و 2ع

 ةرنأ ىراضق ىراولاو #2 ةيراعاتسق ااا

 و

 : ٌبرعاهيممطتنأ ن :ءاهكفكو سه أن هنا فكر عاود اهراس قع لاغيو

9 1 

 وشو هنع عاراذ ا لا نعرصق ات ركسلا نبا ارمصقاهت مق ااذهار ءىسفنترصقلاقيو عمطلا

 لوالاهملعبلغالا نأالا داو ىنعمبآ احا.عروهعطتسسمو هنعْزعاذا همعرصقو هلعردق

 2 5 5ع

 : يبرص#ت ى- تل ناو تل لوقي فزامملا لاق « رصقعمنعترصق أ ناو ٌتسلف 1 دسال اق

 و و و - 2-د5 و

 قع تلاقي #2 صورو ةواطخاهنءرمص قف 00 سقلاو سالاقو ديرأا عرق

 دهمو هه

 دمج لاف ترصق

 91د يسع _ صو ه9 وهم 7 و«

 رصف ماهراكل تَرصقننلو 0 كم نغلس ال تءاب نئلف

 ا ىسلان ءفكلاراصفالاو ىرتناو منع ذك اذااراصق وصي ئىش لا نعنالفرصقأو

 1 5م 5 هصسص 5

 : نعت رصقو فى ال تصل ه-دعزعنأف راسل لان ع

 5-9-5 م داس 5< ع 9ةه 4< 59ه

 رداقيو صقور صف اواروصقر صفي مالا ن ِءْرصقهد سنا هغلب ألوهنع تزعاروصقئ لا

 لاف ٠ ىسهتنا هلك

 اعتقأف عب رمصالا ممرصاق 00 هع 21من شذا

 د

 |” يزد ةالوغو# روم لامقو اهنعهقُئَءرصقى أر صقل ن هانهرصاقتلا لمقو

 ءافتكالا* ثلا ىلعراصتقالاو هيفا هلا ىهالا فري ةتلاو هيلعرد قي وهو هسنع فكودكر

 يس سب آسر خد 5 4< .٠

 || هلوقواه5 ىف واذا ىتحاح ف تالف رمضقواريهقمدعاذاكلذكو ارصقمهدبع ىأدرم هم باو هب

2 3 

 72 6و و 9 ووىع -

 ل ىلع ىب وحان اذهلعفتا | اهدالتع ا كا

 تاقف

 : ع

 يما وس رم



 ذل ا ففما ملكا ا !سلا ”اخب'نل يي "5هتنس لا حبلا 4 رز م0 ل ل ١ انميخ ا د ول 17": سرب ينل رع
 يسرا اموط ا نحو تكاول زد اي 000

3 : 5 
10 , 
3 1 

: 

 5 (رصق) .. ءارافرس « فاقلالصف
 ص017 مما 0 ممالاب7ملعجْ***دمطمطممل

 بالا ليقن منو تمأ سر دب ريبسانمتاذؤ هلوقو ممهدو كله مقود
2 

 موو 5

 بقا فرشلي بطاعفكلا عضيركلا الا

 و ةم وهدمم م هل 7ةم2 ادي هس ثم

 هين 00 3 وأ * تي وأ

 اهفل ناهس و هل وق ةعم ل دة: هوه دوس اه 5 أوقءاح .ولعفلا لعالبستلا ىلعدا رآه دنسس رنا

 اب نكمأفى :وقءابلالصتا|ل هنأ الا ادرغم ارمغهانرس ىورلاناكناو سسأت ريسغذشلمح

 رعشلارصقو لب ىلا فدل وتلا نمري#صقلا ميتا ورقه رصاقتو

 راصقتلا هنم مم مالاونب رضقمو مكسور رزيق عزيز غلا لب ننلافور قش ىسب تضر
2 5 > 

 هناهيعدللا ىذررعثدد>ىفو ونا راع تاتو جانا هرعش ْن هرمهقو بعت نع

 هله حر رلانال هنقاعامتاوهززساذار رع.كارصقه مقا عفقوسلا رعت ارضية لغير

 بح زيصقتلا ديرب لما مأكل. ااّبَحراصقأ اىعفار | ,ءالتاقءا ارفلا لاوو همعطالا فهمقاتف

 ها لاول عفاك ل_هفلاوّدْلا فالخرضَلاو للا لع زعلاريسُا هنو نمأرلا قل مأ ك ملا

 © 4 يف < هز دوس

 هنوتند_> نالعافوتن كس اود رخآ طقسا ام لم رلاو ديدملا ضورءنمروصةملاوردصااك

 هلوقو ف نالعافىلا لةنف تالعءاف قيفووان تاكسأو

 ا نوير طوس يدش رك
 ئ راطتلاو ىسحلاطد قنا * اكملامىتع ّن نامل غلب لمرلاىفهلوقو

 لوقو اوقاٌدفاححه نم عنجلامزاحل هقلطأوإ وءا رلانيكستي ليلا دشن اذككهديسس نب الا

 انياب شدا م * صمم ىلاهبابل أت عزان لبقمنا

 كلا نري ةناقلارصقل اواثيلا كلذب لد ةثيداحالا 5 نمر الا |

 توا لعمال ا كاد
 9 5- 8م داع 3 0

 تدبلا 0 و ةنوىغلا لاز ه#+* هاجم تبومع ءاضب

 نوكتما هب ونص هزي رطب ثانوي و قفة مثددخلا ىو

 عاف حانت ركبنا اذكل عما الرسل اشجان اهيلع ولا ةعببلا قهرامقك

 ءامأ و دفيع ةءاغلاتغلباذا كيال نمسا فقل مدا موحو ءلاراس كراس دكا

 .٠ . 6 7 - . 0و -«و 2 هو 56 . 3 .٠ 3

 قو ف رظلا ىلع هيودزمهتعجو ءوسلال وو كيسحي مهاوقىاهآو دا ددملا لع تلخدتدنا ار
: 



 (رصق) ءارلا فرح «  فاقلالصف 4
65-26 

 تراها هدحو هتلر ٌداذاو ىلاعتهلوق ف فار ءالا نبا لاو ةجحرلاة ه[لوزتدنعنلت مباذعلا

 8 2ث صاس 8 م5

 . ئثلكفرصقااورمصقلا (سن) فقاذاهدحت رم ثقاو ترف هرغلاقو ترعّسقاىأ

 | رك وااطعإلا 5 رصقىلا هدو ثداع 5 ىلإ ارعالا سادشن :أ لوطلا فالخ
 يس < م37 هس س مع

 فالخريسقا و 1 ًاةالصا ع 0 فاش ءمضلانبو ثلارصقو

54 

 رضقالا ثدن (ىَرْصُشلا لول اد_ءب :وضعااءاضللاةروم ت5 ةعسس ثا :دل-ىفو ل وطلا

 ةروسؤو رشعو رهشأة عبر ةرقبلا ىتافولا ةدعنالةرقبلا ةروس كوطلاو قالطلا ةروسدب رب

 مومصس ة مسد جا دة س ع

 ناثد دا ىو ّنهلج نعضينأ نها أ لاجسألا تالواو لجو نع وقوع لا عض قالطلا

 لش -ملا تضر عادل ةمطللا ترصق تنك ا لاقف خلا قا ءالع ل علاقفءءابناس | ارعأ

 كيالح فو "لكما تمظعأوةطللا تلاقى عن ةضب رعت روس طل تكلا

 هقوفوه نع كَسمأوهنودوهن مىلابط>ىأءإهأن اودرصق حاكنت ىفَبطَشا ذا ناك ةمّقلع

 عج اوةريصقىت ال اوراصقو ءارصق عجب اوريصقومف ىنامللا ن نعقريخالا ةزاصقوارمرصقدقو

 5 94 هع

 هتقورمشقل لا وُ صقل ىتتتئاذوال اولا اريصق هن ريصاذااويصعَ هترصقو راصق

 سشفحخالا دشن ا دفا عجسرصاقآلاو لجوزعهتتاوه انهت املا

 4 رضاع[ لاجرل .رلالالصأ ولاجر علا ةلاسي ار ايغألا 4 ايلا
 ه2ةسم ه<

 ةرزامآنبرصتألا نان لام 00

 كح ىلعم رصاقأ 1!لاواعا و مه رمان تغدو رلالالصأ نافذ ا )وعد

 مقر رزام أدب ريدر زامأ 1س رصقالا نافهل اوقاذكو مهلجأ اودب ريل ناسفلا] ناس سدس ا 0 اوق

 000 امل يا د معتم دهر اا نب دفع ع اوه
 لجرلارزهكلوق نمل عفا وهرهالاو مدقتملا تملا فرصق نر ألم نم ًرزامأدحاوو

 ريب و 2 0 22 وه 2 1 م و 28 0

 0| 0 الاول رتلاو ال تلابلملا اوشو همر رهو دو ريزهو فراح

 و سو ى هموت عك - و 0

 نأ كرتنال ةيرعم ىأريصق سرفو شرب , الا ةسْذَج بحاصو مل د ادعس ريصقو وفرع أريصقل

 هسرف ف صن ٌقيَقشو أ هسنكو طابا لو هاكر لقد يزني كلام لاهاجع افاد

 ةدشتازناذاُلَدَم ”واهتماركب ناصتاهأ و
 و اع

 قءشفرك ان ار 3-5 3 ركبءادعب بسانمتاذو

 4 1 د ساق اق 2

 قوت عدحهدوعن 8 5 نيرك به
5 

 )سه 2و" ةس نك 5 ض 04 2

 قرود تقان اذاهلدلو 8# ارمصقانتيقد_دعاهارت
- - 



 #4 8 1 1 55 1000 7 1 دا ا 8 11 50000 انين ا نارام ن1 يوي اح يلا د“ / يح ما 1 يا ل نوح ١ أ الا 0 ا 20
 1 / أ 4 5 1 5 1 5 ام 55 ١

 00 1 ز ز ز]ز]ز ز ز| 1 101001111بدؤدعمعؤحدئدمم

 شا

ْ 

 سس سس

 ىلا ىهوةرسقلا ىلا بو نموه كرنك صرقري-عن تلا دمع دقو ردت د

 لاك سانلا رمل قوئثلك ري

 راك
 ها صدم ” و5 وه سو

 #ث س2 <م

 انيلديرب ضرالاهجورشُقتةديدشةر طم ىهوود ةرهشافلاوةّرْشَعلا ىلا ليقونبللا س يوك

 و وه ع ا

 ةيدحةروشاكوروُشاق ةنسو ديدشىأ ارشقا ف شقا ءاعو ةراطما ذهل ثم هتبشي ىذلا كر 1

 ين

 هرونلا قالتحا لاملاولَسع 37 يو ملعثعباف

 0-12 و وو

 مشت فلا ى 3 ةروُسل اور ؛اقلا تعل ثي دحلا فو هنزلودصلةسؤلا بشق ودروس

 اهلعفي يناةروُ وترش هيبسغ ةهجوو أ! هوجو حجاجتو متواوم ةيلاوهجوةرشتاولا

 مأش أ مهاوقو مهما رسمه 67 ا رةكلاو دوعاقلاو دلما ىلعأ ًارمششت هناك كلذ

 هوقرطتسافرك ٠ 3 را تارم ةط وسر ةداولو ناكل مساوهرش أف نم

 ةبلطلا فءىع ىذلار زو اقااوم وثكاروصاعلا او لسنلاو تاهمالاّت: اغمهلبا تون أ »اج ر
 و-هم< وود و ه

 ةدا ارد اجانج ن ارش لاو يمال يتةارئابو لاو اضيأ تيكسلاو لكسغل اوهو ليللاريخآ

 :5 04 ىكو-* و

 رشقوشو 'هلسقو وأو لع هروب و دلطارم تى ةناهالحاصشلا لوأت رشاقلاو ناقيقرلا

 0 4 توم

 " سقن هراسسقو ا ريقتناوخ بركن عار ةعستسز راما ا

 ايلا بارجة ل يزل 0 ءاسجلا اير ف ىرهزالا شوب

 زحارالدبر وأدشل ًورابشقلاورايسقلااسعلا "امس مو هريغ ةرايسقلاو

 راهلادببعلا اهيدا ارهتناو #1 رابشقلال- ولان مىوذذيال

 لهن ة غلب ةرعشفهتدحاوّنقلار عدلا (رعش) 3 ةنشْكا ىصعلا نمرابْسَملا ىرهوجلا

 لجرلاد جر عشقا دقوةرير سمن د داخلارارعشفاوةدعرلا ةريرّْسملاوْنملان : هفودلا

 2 0 را

 رعاشتلاو ةدئازاهالميملا ف ذر ,ءاشنق عجل ورعشقمر «دتقتمل>رو رعشقم ع ميلا

 لااا نالوا ند ثد د> ىو لان مرات دعس ئرهزالاا نا ملأ نشا

 د عد 6<

 5 أب رمذال ده 0 أقر عد هد_-ىفو تعمكتو تدمشت هك م املا اهيلع

 ثاينلاو ٍبرَلا نمدلار رهتق او ليس (لاَعق ل طل رستفاله شرشر يزل

 3 هم م

 ع - رونأ لافو رعشة موفر بصل اذ
 0 ك8 61084 ما هع اع

 فول سئ اواو عسسلم ايلات

 هام ف هه 5-0

 هن نم راك ”لاف ممرذد روش نيدأ د اا عشقت كل فانماهاشتمالاك ىل اعد هل اوةىءارفلا

 اصعلابهروشقدجناداز (©)
 رسكلاو مضلاب ريش عل اودب ريك

 ليج فلارو ربشر دقةكع»
 ى :رملارسكلا«ةرشقل و

 ردك ود امن ' ةريغصلا

 ما لا ااوساو ملا
 ريشقلا س ,وماقلا قداَز )ع

 هتبافنو فوصلا ادرأح ربزك
 "رلطملط جاوثيدلب دفدشكو

 انوا ظ.لغلا بدراكو

 د ىناعلاب ردا ن رم

 مضل ةمعلل ارامثق ل>رو

 مضلاباهرب راشقو ن نوكسف

 ههع# هتك 2 اهليوط



 (رشق) ١ ءارلا رس د فاقاالصف 42ه

 -ٍء سا ع او ا 0 5 2 52 1 0س

 7 هرطانبعلا دنع فورصملا تهذأا نم 5 نكن ووو قالا ١

 هو و 5م

 مشعل ىرهوملا هءذنعءوشلا ل ةصمرشقلا 1 رشق ) ميسا قر طسقلاو اهرطسق دقو
 هام ياك دع «ددو «# ه2 وو 8 جنم 2

 اري ثقه رذقو رشقنافا شم رشقيو هرششبى نلارشق هفنمصخأةريشقلاو روُسقلا دحاو

 5 هم - هر مم

 | ملقم ينوتراشفلا ا اورد هنع تر حاصصلا ىفو هد_طجوأءءاح اصر

 0 )ًه 2و مى 4

 ٠ ةزاشقلاو ع تكف دوعلارشع ناو ّّظ رعوأ ةقلخم وا تغئنل كحسصر فو رسشدشم قدسفو

 أ
 ١

 8 ه5

 كاراخق رأت هةكرحانأ اذاميعتلا يقرع تدور قبو نار هه نعءرشقنام

 لكودرمُتة ل جرلا سابلو سلب ىذا نونلا ةرشقلاو ءقرلاى شلان رش :امّرراشَل اور

 ىارعالا نبادشنأ رك سوبلم

 8-2 007 سس وه و 2 ١

 رجلا ذليامو قار ءلار رشق 5 مكيممزا ناقلات وفين نم
3 

 قو روشق كاد لكنم عج او قار هلا رغد ردناداورو قاتلا نان ائشفا) ءالا نءالاق 2 و 0

 | نيذاعم ثدد-ىفو هبل ىريصت هطرشقاذوأ اور اذالجر تب ؟ناذاك تنك ةكديدس ٍ
 ا

 نالاق ميقا قيقرلا نمسا ةسخاهيىرتشافاهعابف: :لكمسلا لسرأر ع نأ ءارغع

 9-8 س هدم 5

 | "لدا نال لس | نيترمشلامدارأ ىأرل اهل دبغأ ة سم قتعىلعامس مس نترشقر رب الحر

 ءاسن فدي مختل اون لاك تش موهفهبامل نع لجرلا ىّرعاذاوءادرو رازا نانو

 سوم ”<-وه

 رساوانمكَتساراوَلَكَو #3 ريدم نم 00

 كلانا ءدخلاىفز و ه6.:عاهاقل فاش .بطتولرك نهضت يس ةدربكل ١ جشلا لاقي و

 نملا اج دحفو رشق كاع سدلو اننا لات ترفل ىبصلا لوقد

 رشق هثكىأر ارش ناش موهيلعىزأالو ةفشكتمةروص مهمىرأال ى أ ارشقالوروَع ىرأال

 و 1 52 سو 7 )دءد

 | ةدابرنج اريثكا شقور يخق رخو وع تب هؤام صم ادااهدلحاهترسشقوةريسهلاةرسشقو

 هترشعن 5 ةرخادىدشلاو هلمفورب كاةدش نددت :ًارشق .ىذلا ارمَدقالاو هؤاص دعنا ىذلا

252 

 لحرو ارش مشق دقو بضغف كل ذهللا-ةب :ناكنرعلاءارعشد أ أرمشيقألا ى عمد وف

 | ااورننالاو عكست لا سرنا قيقا شكيب

 ه سوو 5 34

 رقي ضمورشقدفاه سبأ ملا ىهلبقو ةرمشقنسء ارشفة رصشو لمدالاو ا لاو عااو لصالا.اذك لمذ“الاو هلوف
 اع واهل صعب رشف دقاهخ ”اكلبق .قورلاسا رشق اولازثك ناك اذا" 2 الح زو هييض» هأ هررعو

 0 سومو 2
3 

 هنمةرشاف 6 ضدرالا.٠ نعىمحلاو ضرالاهجو رشق ةديدسش ل اوك كفار 831 .ه



 1. ((رطسق)  ءارافرح « فاقلالسف

 000 اتا 2 222222222 هم
 زعملا نمةاشة فص ىحتالا

 مس مل ه-<

 فاس ءاملا ٠ نمرطق اهقاو را 0 ةاسصر "هلل تْيلاولو
 و 7 و

 31 و مو 5 ةمدء وم سو < ا 8

 ف واننملا ىماثلاو جل ا اه رولا روسَقلا كاك تا

 امناكت عال رق ع تقلا دربأ اةديدشا | 39 يو ل ”هلمللا هذه لدم ةزعملا هذه تدعد دولز وعد

 هوه ةمء

 2 رلاوبصالا فانا كح مترارَعواه رك نمءانشلاو بذدبا ىفءىتىأ اروسفلا نو متاع

 ىومش < <86 <

 ةرمسام ءاملا ىهوىوقلاديدشلا مكخذلا لب ءالا نم ىرمسقلاو رج نالعملا ن نمبرضىروسقلاو

 ذشنأو ىارعالا بان ءريبكلا يرسل

 وءو2 م منوم ص مد هتمد9و هاو وو س 5 2

 قدضالا ىرسنقلا صخب ففو 3 قاعمىرك>ىريخلاو #2 نشأ: انى ملصضت

 حامعلا لوقامأو ىوتاديتناحاترشللاا قاتل 0

 سهم <

 ئياوداسنالار مدلاو « رست وأ ارطأ

 ديدشلا عنبملا مظل ىر مقل تنال لاو نوت ريواضي ا ريبكلا [جئلاوهف
 ست صرص

 لاتنخو كوس ون نونذلاةدابز ر ىلع لءاد هلم وشن الهنال ارمستق لصق رك ذي نأ هباوص ى رينا لاق

 صم 9227

 1 00 نمناعبر سو 0 نمو اوةرسولاف او قو سم

 ورا ا

0000 - 9 9 077 9 

 0 نيح الل رمسقلا هعانشأ * هسا ركام اهنظا

 ىدعمل اةغانلا لاق عضومرسقو

 هص <72 ه2ءمو مسو» 6ه<

 رمسق ىرق نم نأ دوطاف د3 هعَمص بوذا

 ان نالفو علا قار ىرهالا ديدشلاو لئلا قمرا (وبسق)
 0 8 مو

 اضعاللاقيديز فأن معاد كابر لافو اهلي وطنك اذاةيعللاراسقو ةبعللا ىشسفنعوةيعللا

7 
 لصالا قاذك هير سقلاو هلوق رابسقلا لو نم همهنمو راب ثقلااصعلا"امعنأن موةرابسقلاوةرايشقلاوُدَرْس لاو ةل-رزقلا

 ها هررحوريشق دام قوانه ديزوت دشن و

 هعص“ ٌراَهلا د معلا اهيدارهتتاو زابسقلا لولا نم ىوتيال
 © بيو ج

 لهأةغلب ديما بيذبتلا قو مهاردلادةتسراط#قلاو قرطسعلاو رطدا ر ادق

 دشنأو وس“



 (رميق) ءارلا فرح دب فاّماالصف ع

 وو < تب و مد هم

 رودبقلاوباكلارشرشلا لاو 2 ىرصنروسقورشرشو #3 ثيللا دشنأو دياصلا لمقو

 "|| لوقا ذههديسْنالاق ةروسق ن مترف *ةزررعلا ليزنتلا زتتلا فو ةروسق عجلا ودسالاروةلاوداصلا

 78 ةفرعمةماسأن الا ةماسأ اولاه كهوث: ادسالل ناسمءاةروسقلاو روسفلا نأ ربر2وةْغللا لهأ

 ئئرغف ثدللااطخأ ىرهزالا لاق نيدايسصلا نمةامرلا مهليقةروسقن مترف اوقف ليقو

 لبالا نمسن ةيدابلا ىف هير دقو لاك فورعم تبنرمشرسشل ا امناو باكل ارش هلوق مفر مسُفا

 00 اينااطخداماارّوسَقلا هلوقوةيدابلا توشءامسأق مريغو كار ءالا امرك ذدقورزعُتوهسيلع

 نسحب ىَرعمة فصول يسكن أهلا كارعالا نبا نعباعث ىور معان فو رعمتنروسقلا

 عئرملا كد لعن سلا ةعرسسو لوبقلا
1 

 829 و ه7 هو <

 حاموع و هيدجهمعق ةرلا 7 0 مايو اي ردا اولا

 حوال مالا رضا #4 اهم نول ارو نكد

 دوس 8< دل ءه و -

 رة ايلا لاقولا ل طجشلا نضر ضروسشلا لاق

 "| نبا هظنانمهلد_-اوالوتام ا مسا ةروسّقلا امنا ةروسق ىلع رو -ةعم_الأطخوه وو
 ا 0 سه س عر م 2 9و 1 ف سمو 0 22 -ه<

 ةروسقلاو لالا لوأةروسقلاو عاصشلا ةروسةلاود_ىالا ةروسقلاو ةامرلاةرو سلا ىلارعالا

 2" 1 دسالاوغءذانسا:ىلكلا لاكوةامرلا لاف ةروسقن متر ةىلاعت ةلوقفءارغلا ركشلا نمرعض

 ١ || ناسابد سآلاو ةامرلا ةروسقل لاقفدسالا ةشدللا نا اب ةروسّقلا هلل رق هنأ ةمركع نعىورو

 1 مسني سادة روسلا لوقب سابعا ناك ةنيعنا لافولاف ةيياجلا

 0 8 كو
 دمصوأ ىرباه درفت نماهر 2: ارحم مناك قعملاةرسفلان ل ءنيالافو مت اوصأو

 ليقو نيدامسصلا نمتامرلا ةروسقلا لا ثددحلافةروسةلادرووريثالا نبا لاق كلذرمغوأ

 رحال هالاةرسانقلا ورم او ديدش لكل ءقوددلا

 قلد رسايقلاةفداورلا حر 0 باوك ودا ديلا لعو

 همافعم ل مقو لوالا هفصن لبللاةَرو قو ا(فينساوانيكردأالئرغفالا لاثو ةرستكي تحاول
 052 1 م2ءو-

 راش انهن ولاق

 2غ ةسم لملم » <

 اهريسأتب ام 35 هفصت نين ىلا لب ءالاةروسقو
0 

 ةقشجو أل اقو ةروستهندحا وى وستابنلا نمي يايا ىجتلاوجلا هلو أن موهل قو
 1 0 اهيمحلا هسلع ارجل :الاو ملظعيو لوطي لجرلا جمل ش وهو ليحَتلا نمسح روسلا م ةم)سو د



 0 (رسق) ءارلا فرح 5 فاقلا لصف

 1010171 3 ا نا ا اش هته حسم حسم د حساب

 2 رابلاءارصعأل ل.ةهنمو هنمادنامو+_ع-ورهاظدارأ ىرشة لا لاقو ءائلادهجوةورَق |

 ا 4 35 . م ياا نسا . وسو ىو

 دسللاف ىشعلاوةادغلا نان ةلاو نسل ةنممطم ضرأ5َ :ركركاورقركااورقرك 0

 مالعْنيرتلااهلعودع #3 رمل لو تراوو

»-- 

 نيبونأو ىشملاوةادغلابم#نأي ىأنات لا نالخ أي نالف تيكا عوددلا ناو

 نبا 0 بود فأر عشف نار ةولجر مسنات و مكشملا اوال

 اهطكأن دو ع و :د نمدخ .وذ هقان ىه وةرقأاريغصتر ,ٍر رزقا او »ع

 نءلالهأ نأ كلذوةر رقلا لك ايدس أون ونا ريا ع/ لكلا نيعلا رق ها لاقي سا

 رعشلا طقس سور وقلم ذو ناقة شيش سار لعل لك عضو منؤراوةلحاذااوناك

 رعشل اكل ذنوذخ أب سدقود,#_سأ نم سا ناكف ةقدصقرقدلا كاذن واع وقمقدلا كلذ عم

 ىرأاةيوعمىأن يدي وعلدشنأو قيقدلادتوعفتنب و رعشل ا نومريفهققدي
 و سم و ساساىءاه هم« ء د 8ع هم هدا.

 عراسد_ءلملا صققرعشلا عم 5 وأو تشع لأم رح رثملأ

 و <> 5 1 هَ -ء 1 م

 عراضنزاوهنم ىنالمقلا ىوس +اهب بصا لوةيتءاجةرقاذا

 ي” -ه م1 م 2: 2 ا م مم .
 لحروددمردامر اولاف ام اهلئمافرحةماكلا ندفوورحرح ندر برقاابللا تيكا

 8ك

 اواوو ًاهغلأامناكمَتاعج نافةدمش يشعر فءايلاو لأحد ونالفلخدنالف و ُسيشع ر رع و
 هه هو

 اهبرشوالبافصيدشن أو زاج

 ه و2 هم 926 دع

 ررقلاكاذا قارق ةظلو #3 رددملا ن يعرج توصن اك
 / "سس

 روهظطل فءاضملاف رحنو رهظ.فرق 5 رةاولاك لعفغلاىفكلذاوف ماذا فمعضتلاىف رحرهظأف

 مش د
 نمتوصلالو<#اعمج نفر ل ارهظ ًاوءارلا ف ةاذاوارب مرا رصاولاف ارق -ةىفنسءارلا

 اولافتئاصلا عج .راذا لعفلا د ,رصت لكاس عيج - ل1 نالىع :وضف عسج رتل اىلادملا
 جعجع د )م*- دود ست هضم

 ىاسوقرقفورق رك قرقداو بيذهتلا لاس ف عيجيتلاو لافت - ما مهو ىلع صلصورصرمص

 ءاصمعأ نم سي ذهتلا ) رق روسرصل ايوا رقلاةنمف سلالات وردا رقلاو سامأ

 نادرو مرام اورد اورَصلاور ريزلاوب ذلللاقيديزونأ ىلا ورب ةلاركصذلا و هو. , و قود 28 : 4 2 9 5
 26 هام دمام لمءو مورو هم مسدس 2 دو < 0

 ارمسق هلا ىلعةرمسقو هروقوهباغءرستقاوارسقرسقي ءرسق هركلا ىلعرهةلارس لا (سق)

 هع
 نملاعتذارا نقالااراستقا نونو ىم هنغهننا ىشر ىلع شي دح فو مع ًاهترتستفاو هيلع هك ا

 خارلاروسقاورواسقعمجاو رشي ىأ يغرس ههنا راوشقلاَو ةيلغلاورهةلاوهور سقلا

 )سس برعلان اسأ ب 61

 اننا

 ىدععم هأ حامدملا فاك



 (درق) ءارلا فرح د يناتثال دف ا
 1 يس

 ىشعالا لاق مايك كرار هلو قارة دنع خاص لنا لتوراسمالالهأنمشوك

 هص ص 2,7 م و م

 توربو ةلاوسك 7-5 !ناضو رومألا وشب

 لاقفاءاصقىارلا هلعجدقو طامدناد ريلاق
 2 © سد ب -

 اناخالا ىرار 3 سا 9 هنعدلملا تدلس :رادو
 2 س

 ًانقبلا نس يرْضروفرفلاو رسال وهوا ابنا لاقي اعلان

 لوقهنمو رققارقهعج ا سلا لوط روف رتل يلد : وطلاوأةهظعلا ةئسْولا ىهلدقو

 روك هواج افاويعذادودخألا بح اص ثيدح و 5 لآلتلا ىلع طمتلا رقارك *« ةغانلا

 نمرقاركفرصلاءاد مش بكرنملا نبا لهأ لح داذاف ثردحلا فو ا د ع

 ىءوم تونا نوءرفأ سها همس وأ أ ىترقار لا را رت لحوم 1

 سل 9 ص همساةم 7

 الامر كنارقوةفاورعماهناسعأب اهلك ضاومةئرقارثونأرثو كد ردو كرر ةورقارثد

 ةمقلع لاف ريراحح وسو لف تاذ

 #7 وص ئ - ج9 س ه9

 مومو ارو مو 83 اهل لغئىدول ١ ند

 مم 9م ههسوس 2

 هئسعيءأم مسا فاقلا م ذبللا عفىلرق أ ارق ليقو ناعضوم ىلا عف ىلع ىىرق هرقرقو 7 ركنا

 رعاشلا لاق 0 ع

 مهم و 4 و ةر ع

 تأ وو تحْز سماها ةمدقم د رقارثون و“ ماراوب رض مشو
 عا ا ا ح

 لقوا 0 و ىشعالل تدملاى ربنا لاق

 تاقوءاقثلا موناهكارو « فانت ابْن ِبِلْهَد عب ىدف

 ارغاهلا اولئاونبر كب ىنب نودة#صاخ مهل رمصنلا عجور راك ىذموب ل هذ ىبلعف رك هاذهلاك

 راق ىدنمبيرقةفوكلا نودوةرصبلا فاخيرقارقو قيام نم امودو معلا نملجر
 0 ا 5ك

 رقارق رك دثيدحلا فو ىتقانو ىسفنب مهيدفأ نأ مهل لقئأةب دفلا ىلءدوعي تاق قريمذلاو

 نمعضوم ىفاقلا في ىه ودنلولا نيدلاخ اهعطقة ماعلا قدرط ىفةزاغم ىه وىلوالا فاقلا مضي

 اهلعانا بكر ثيدحلا و رهظاارقرقلاو مالسلا امهملع ىلع ا دملا ضارعأ
 259 7 نس د, -ه

 هتملوملا برقا ذاف تي دس كطافو ولا ةدلس :ركرفلاو اه :رهظىاهرق ةرقالاهنم قل صر 9

 5 ءءو رو لس © ج6 دس ل
 سا س# » ص

 اخرة رقلاومن داح ىأههحوةرقرق هدرا |نعهدمس نبا اك ههحود هرقرة تطعس

 ىورو ا نمر رامؤ شو هو هقَرق ةر ى مانغا لمقو هيهجولا رشد تش“ ا هلا س ال



 ل ا لا ا ا ل ل ل ا ا د علا و رونالد
 1 اللا 2 ةكرومت 0000 2 ا 00

 84 (درق) ءارلافرح * فاقلا لصف
 1 ٠1 ل1 م نستلة يزف جن 17 قا ننتقل : ج1 07 تنق 6: نقتل 1 تان ”هاطنن 525030:79977 13 زلط 30130 اطتقمنلا © ت0 1 ا 15ه قل 150015377 تحس ج

 ا كصضلا ةرقرَقلاو ناعضومٌناَرقو ىرُذو رحخلا ىلا هلي ةلوق ىنعموهو رض ىلا همضن و هضسسل
 - هه ىو

 ءاعد صاقتنالاو لب الا ءاعدةركرَعلاو ر 4 ةارّلا عمجاو ريدنملاةرفرقلاوعجرو سيف رعُشش اذ

 ااا رج اوءاشلا
 هوم 5 3 وو ةمدءهع و -ْ ى 7” 2

 ه هرقرقلا دعب ضاقتنالا الع 00 اي

 و

 35 رمل مسالاو عجروهيوص لدها ذا كل ذور دهر ةركرعبلار رو هق هرعت مامىل ماوس |هتمسس ىأ

 دهس

ديجلاف هربدهف توصلا اصر يدهلاراكر ةريعب لاقي
 

 ا

 امعأوريدهلاراكر رق ناب ىدلس #2 اهنس رب اوولا اهيا

 راق رةوراع :رعىفالا تان رلا: نتا اال هلالللد سرد ورك ادلع .:راقركمهاوقو

 يللا م لاول اق

 راندا ىلعىَرسبلا ومانسم * راطم ىلعناك اذا بح

 راكذالا وردا ا رارقابصلا عبره تاق

 راصاذا ىت--لوةءناعضوم رار رك ذيبان صأد هن اكراق نك بامحسلا تلاد ر

 تسال لم ءادتعام ٌيصايصلا عرف تاق راما ىلعدارمي وراس للاب

 لوقتالتناكناو هلتااقاجن اكنف اهاردفابصلا عبر هر ض ىنعملاوهتركرقوهودعرلا توصب

 اهلك ّضرالال اب ىأركن اعرادلا نم رعام طاتخا ىأ راكتالابفورعملا طلتتخاو هلوقو

 توصةياكحاول_هجوكهغلا نم عةرَقرَعلاو هريغنمفورعملا ناكملا اهنمفرعي )ف ٌرطملا

 دعسبقا ةرقرقلاوىلاعلا كدضلا كرما لام مستلا»سأب الث ددحلا فو اراكرق عي رلا
 4 و مموج نق سم ع 5 مه . : 0 1

 اريرقرت ارارارل بز اراالو اقلناو مان مةرقرقلاو رذنملا نبت ام_نلا هنم كدضي ناكىذلا
 مو : سهم و و همر 82 : 0 1

 تارشلاب 0 قرا 5 قل كل] دب تدع“ ءاناةراق رقلاو اعمار لارا ا ردا

 م ةم هع و 00

 ةرق ةرةلاوهةهتلاوخ :رقرشلاو نطمل اً ةةرقرقلار لاق تويضالاورأ راد نو نيتلل#

 تيجو اورق ضر او رَدهاذا ماسجل اركز

 لاه توصاا نسخ كرب ارد 9 ارلاو 0 ار 1 ارقارا ده ناكدق 23* دا

 2ر0 ةرَدلا نمتوصلا دج كرارة ورقار راح هنمو *رر ةارقلادهذهلا اسعاف 3-5
- 
 و 98ه س 2-5

 اللا كد عب ىداني نك #3 انر أ ارق تاك ا نه 031 ايسر اوسع

 ب ص

 و سور ني 0 2 7 وم 2

 م0 دا كرما كرار ةلاو * ار 3 ارقءاد>-ناكو 5 لاس دقن صاع سرفرقا ايلا
0 

 وهءانا ةراقرةلاوهلو_ق

 هزخمو ءاهل اءلصالا,كاذك

 سوماأققا اقوساسالاف

 ها ءاه نوديرافرتةلا

 مروي



 م كك < ناكل زم 7 هوب
/ 

 ب 14ه: اة ها

 لا ءاعنالارارقالاو هسقأت لو اهجر قه :كت مف ل ءفل أءام ا لق مهريغو

3-6 5 2 _-38 

 بك مولا تح نادرو سيل دقو ب فيتسعا أ قيارك اقام إلاو

 5 'جيازكلا هقوفٌثسانرقلاك + كا دوه ارقلالبقو حرسلاو لحرلا نيب لاجرال

 سدشأ اورعالاقو

 ىناوك أفكر اك زيلع 0 رباجةلاحرف ىنب 5
- 

 كال ؛وااوعالا نبأ نالاع فار ارت افاق رتل لبق

 راعجا.تدرأ 3 ىرارم خامعتاك 5 را ارقام

 3و نا و 51 - 1 3 51 0 0

 ليرآلاراصق مهلا نمبر ضوهودسهنلا ةرارقلاورارلا ىددالا لاقو نأضلا هيننلعت صحو

 7 ًِ 0 . 3 6 3 1 ٠
 قيس دقنلاف وص فوصل ادوجأو راغص ىهوءاشلا نمدقنلار ارقلا ىيمدالا هوجولاح ابق

 ةدمع ندم ةاعل

 مولتو فاوهن داق ىلع #* هينوبعلت دارا ارةفوصلاملاو

 هديسن الاف ةفيندو ا اهاكح ةرقاوتدعاواسللاز 00 راكد واذد:ئعلق.ىأ

 هرعىلءكلوقكءرق لعب وتلا ىوطو با يدل سرغايا ىتس ا ئءاشل كا غيدأالو

 و 9< 83

 ىلأ بااربقديو ٌةمظاك طسو عضومر قلاو بوذلاى 1 0 رفااوملاو لاو دسك "ىلع ىأ

 تالا ند ماو رولا
 سس سوس م# مس تمص مص 257 ,

 ارايحا يلقي جور لع 001 ا ”رهورفملا نكصف 1

 ةجاجَلا ترقو م بلل برم نأ ىلا مع :ز ل ندا لاك و ةمظاك هيل :2 لمقو
 سه مون هم ت2 60 ىف ص - س يس يب

 جرغلا ةىورهلاو ءهديسس نبا هاكح اصدر وصدق

 لاق * وعمد اوق نيب رقلاك رج نبا لاق ل لاو ةيرحا لثم لا راو
0 

 هرعش ةةاورلا هتورام لع تدرلاداشنا باوصولارقمرَكلا اذهكرب نبا

 م مو و 9م اى

 رعز عزا ريغ سأرلاو ١ث 2 -وح ن اوزعوُ تقلح

 34 و م دع

 ْ راد كلي #2 0 هل 1 5-5

 ( ع 1 57 00 .َ
 لأ اس رحه حان لعكى !ضسلا ريسخ هل ؤءاهلاو هاحانح هأقد رو رعسشلا ل لشل ارعْلاو د ١

 520 ب 2+” ب-93ةةيةؤ ل ل 300
 هيضدبأ



 000 ل 12
 4 , ةبس# 3 15 1 , (١ هاو 0-5 ا للي ا + لا 3 ف 4 ب ' زب" يل ال6

06 - 1 
0 7 

 لير 11 ءارلاف رح *« فاقلالصف

 | حاجا نمرراوقلاّةد_اوةروراقلاو ىرلاف عد وسمو ءا حال | مليق لا

 نوكيالل.قو هريغ وبارشلا هسفرقامر وراملاواهباهنءىكتوةروراغا 50 رعلاو

 احر ىلاو انعم لعلا له ضعب لاك ضف نمرب راوقريراوق ىلا اوقو ةصاخ اجلا نمالا

 رراوقىففلالا قل[ نماماف ن_سحاذهوهديستن الاف رراو وتلا ةاةصوةشقلا تل ْ

 نمةرو راقلابهسشتل ١ ىلع نعل اةقد ح5 :رو راعقلا اوىالاسُو ةرلد هل فلالا دازهنافةربخالا

 رت د و ةرلاك اهمفدصخل ى رلتأتلانأ وامافصأحاح نلا

 ابقوتراصفنيعلاةروراك 7 ايلسنولسَن هي

 هللا ىلصىبنلان أش يدا ىو دئاوملاولاح لا هتملمعتَتأذلاهبشير مثرراوقلا كار ءالا نبا

 رير 0 را اراريرا وعلا اًمذر ءاسنلاىو دك وهدم لاق ل سو يلع

 ع رمد اج لا نمر راوّقلاو دهعلا ىلع نماودلقو نمار عفءضلرب ر اولا, ن هه ماسلا

 ايفا رعشلا سسنيزحت ربو نباكر نهب ودة شه أ ناكورشا لمق:الورسكلا اهيلا
 معتم 1

 ةسئضفرماقءزادخ نيب واقق عني نير ءشلاق يقر نم نودعسلامن ميصان نموبملف

 000 الا ندارأ ل بقو ل.ل ريغىلا نهتومصراذح ها دو هدرشن نع ف كلا

 ةدس نع نةعضد ءاسنلا نال كلذ نعهاهنف هتسعت اف سك اراتعزاةتدتسشاو ىشلا قتل

 4 هد ) هم 5-5

 دنم تدصأ ام ىلع يدح فو اهي ارشلارا ارقتسالاب تفسر وراقربرا اوقلاذجاوو ةكر ا

 ليدل طعوس ةروراعريغصت ى .ه ناةهدلاىلااها ده ةربرب ولا هذهالا ىلع تيا

 0 ا

 نزلا «تقرءانغلا نام ك0 :ايشفاعأاو او لادن رودعس لا عمسترزهأ اىب رعلان سم وع

 لن لح أوءرض نمهسيلا ثعمد :هلبرشم وهو الماسك ارءانغ كاما عنب ناملس عمسو

 نييفدتميلب الا سيلفا هي كامو هيلا ٌترصالا "انغىثأ أعمستام لاكو ىَصْحن

 5 ءءء >

 ٌتسيو ضرالا تجاهاذا كلذو بطرلا فان مىداولا ن نطب ام عترارتسفالاو نهعبض.ف

 تذل ةقاثلا وحر ىلعمتااءامرارقتسارارتقالاو اوم

 ىلا لعفلا هامرارتقا هلوق اردصمنوكينأالا مهللا اذهل ئمفرع ا الومدس نبا لاق يف اهرا ارتقاواهوسنامف رامدتو د“

 لهسمهالاو لصالاب انك" رارتقالا نأ ميعحلاو معاد هلثع هنكي لودسعوأ هنع ادي ربعامناو فيرظب رغوهفالاو

 لمفلا ءامرارتتاةمالعىأ

 ما ف: الوش نأ محرلا ىف 5 0 4 1 و 000 1 : و عهءو

 5س يعم ١ كلذواملجر فلوبتنأ مرلا ف لعفلا"امرارتسقادبزوأ رقّدساىأم-رلا فل عفلاءامرتقاو |
 د صم مي وسم تن ا نيتك ا عتمسع معصم جمدت هدمت م تب 2و ووصل عجم موو مصمم ه7

 و 2 1 ا ساه ., ف ةدح
 اهلج تيثةقانلا ترك وعبشلارا رتقالاو سعشلا هسصت ل ىذلا تالا ةيدوألا نوط: ىفاهعمتت



 فنو ردصءةرقااوهلوق

 ىام ذئيح مضتو فاقلا
 ميم هأ سوداقلا

0 
3 

 4 يف

ْ 

 1 لاى وا تن هل ل ا ل وس يا ا

 (برق) 2 ءارلافرح « فاقلال صف 8

 ارك تمانو ترهفهملا ةفوشتمتناك امتآر كراون ندوه ل .قو ةراح ةعمدنز لاو ةردا

01 
 م اسس <

 1 | لاقوَنصستالودرَبىحلاةيوهتوفوهن . ىلا مطارد تس داطعأ ل قو هنمعب و هّتسعهلا

 3 وفينا املا نموه ل يقو حرفا عمج رايد رابلاعمالاو ودوران ا

 | دوُرلا نمقتشممنبع هز ةأو ةدرايرورمسلا ةَكَمَدن ال هّمسمدهَقلادربأ ىمدالالاقو ةدداهلا

 1 طرو هريخىلارظنلا نم سعر ةتفكي_ضربام تفداص أ كذمع هقئارق أ لمقو درابلا ءاملاوهو
 أاار ارورسفدادىءملاو هذعهللا مان اهذسعهّلئاَر ارق لاطونألاقوهراتتاولوقلا اذهسايعلاوأ

 ع

 ١ | اودارأاعاو هرفظا ل مهتويع تمانئأ 0 انومعلا كيلاومديرأ 3-3 دشنأو مانمف هرهس بهذي

 أت هصئامماو لافاسفت ىبيطىأريستلا ىفءاجءار ماا لاك اذبع ىرقو ىنرشاو ىلكف ىلا عت لوقو

)1 01 

 ١ أ بق بامر ا» اوحاذاف كدر ةدلهانعمةًارملا :ريصفاها ناكل عسفلا نالنيسععا

 كنيعدبتركئث 1 راوتر رغ :ريركنيسعو ريسسغتلا ىلع لعسفلا بحاص

 اوئأرقو نيع ركن م مهل ى ام س سف لع ةريرعلا ليزتتاا فو رق يملا تركردصمر رولاو

 ْ 1 5 3 :آرولءاقسنسالا ثد دح فو لسوء لع هللا لص نلا ن ءءاورو نيعأ تارك 2 ندهريرش

 2 ||| نس ا مه

 /: 3 ركاب 5و ةدرانحرفلا ةعمدن ال هينيعّدهمدهلادربأ | هتةيقحو لاق عر اا

 ْ 88م و هر 95وم مو 5 هوو م65

 0 أ ريرقلجبو هريغىلا فرشتسنت الذ كني عن كستو سفن ىضرت تح كاينما ك غلب ىأ كني هع هللا

 ل

 ا مساس قف سوح معاهم

 1 ماس عنا عيال مراهلشعضولا ىرفووراناسي زركون
- 

 ها
 ذو نومقيو نونكسي ىأ عاركح نع ى#نوريم خالل قو مولزانمف نوري سان دلانال

 1 رحنا مويْنمَدَعلا َرقلا موب دارأ دعو لا را موب مردتلا مويهقلا دنعماالا ل ضفأثيدحلا
0 

 0 ]| بئفرعلا مووت ءمويو دم ورتلا مولمعم مولا لها تالر 1ر07 قارا كافوفو

 ١ | اياد دوست ولا يس رم وار تحلل دا ند

 2 0 5 ٠2 دس ةرع

 1| قاربلا ثيدح فو اهعيطقتو اهنا اوامقثالوا يح اورأ اهقرافت "ىح حتانذلااونكسكأ |قهرت ىد

 هم قسءو د 8 ىو أ

 / 0 مسلما امس مواهرتخآم ا ارّشمو داقتاز لكس 0

 هيكل و رةحسم ماح رالا يكلف ىأ ا ومس و لاف

 | عد م هع 3

 يبس نوتم دو-ومادلا فرقت مل دقو مخرلا فر ةةسمىأ ص50

 || ليقو ماحرالا ىفام عدو سملاو ضرالا ىلعر ءعرهظو قالا مدلوام ةتسملاثمللا لاهو ع

 0 هللاءاشن |نيعلا ف رس ىفوتسم كاذرك ذى أ سو ماح .رالا ىف اهعدو:سمو بالصالا ىفادرد مم
0 : 3 

 تعالى  007



 ا ل ا ل ا ا ل ا ا ا وا ا ن
5 

 8 (رركث)  ءارلافرح *» فاتلالصف

 000 هو 2تم ةهررس 9م

 عقباه ريمه فدا او 1 اواهاقسناعيقرارق 3

 ناعبق : هأوقا ذه ىلع مدالا ل_جاقاو هدمسن الافق 2 0 ّدأا ىمدالا لاك

 ادرغم فالي و لس باين منوكيف ف ادحاو ناكولانههار ارق ن أى رتالأ عجبا ىلا عمبا فضيل

 ٌرقتسيءاملا نالاهراركضرالاٌن وطب ليهثنبا رفانتلاو ركاشتلا نم برضديفاذهو عجلا

 ءاملا هيف عمجح ريبكلا ضوملاةوَملا ارعالا نبا. ةضورلا فام ارسال لاقي واهيف
 من اهياه كيت نانا هما تلا دل لورا او يدش داو[

 رق لا لمقر ولاك <« ىاض ضرك اهلا مخي *« دسعلافو رق ركرقاولاقفرتك ذنلا

 قحالو هكلرطخ اله نورا اكمل طئاغلا طسو و عامتلا ا :ررَشلا رجس[ نما لاك ءاوس

 ان

 اهاوطكلذكو لقأوأ أو عرذ | ةرمسعن هوحن اهو مالو ل بحب تسيل نيطى داعغاةراخالو

 ا وءاملا همت ةنسسب ىذلا نيمطملاناكملا اوهنيعمو رارقث اذ ل_جوزع هلوقو

2 
- 0 

 0 :اصوهمصتة2شدنعمهلوقو تو ضان ه ةدسدوهر اركىلا رهالاراصو ارضا

 2 .انحس ال دولا 0 را 2

 و

 لا ع 28

 د ا 0
- 

 رب ىتافاموت رمصقمالو #3 رجله أ عامك 2

 هسو2

 ديزني ىدعلاقو هرقَسعاكأ
 و 95ه 8 هى ا

 بيتعاهر هرغاصأ وجرت 6 #3 رقي تعلو دقوا يجب

 خامل لامر هلا ليسن م .زتدما ل 2 أرب تو ”قداصذار' املل لابو

 ذوات اراجع رق هرقنم + هب و 0 ءاواهاك

 لاق هينارو رسمأ م سهق ةرخاقب ونار هيلا ديتسالا أ 1 وامهعت :رعامهاض ر نما كى

 2غ ل
 بتمام ىلار ظذلاب هنعمل نكس ىأ مذلكبلا ادهلاقف سلعت علوا اذه ضرعفىرذنملا

 ىنعأ بلعل 01 هرم هع تركو هديسسنبا لاق نكساورقىأراكر ةل-راللاق.و

 ه 2 1 ع« رد هدهد ء

 ته« دى ةواز و ار رزرد_هدف ىفنأق وبلغت نعد ةريخال ير وه ةرق 2 َّت درو ةوللع#غ# ثتلعف

 - مه م

 قاوفاتخا و لاق اهدا طءان .ىلع اهبتىع ملأ تاعفت ردن وكن نأ :تامسمخعل رادخاكلذل ولا

 رم ع
 مص

 ةعمدرورسلا نأ عمدلاءاهرا اردت اواطؤاكي علقت اوتدربمانعم م مضع: لات كلذ قا ةنسش ١

 1 جو جوج سمس سا وس مدس واج دما صح هس تس ص وس هس ص و ص حس نم



 0 1 يا 0 0 . 0 1 , : اد 0 ل اي ا ا وم ا دو اول ارو كو را وا اا ا ور ا لا د دين ل

 (ررق) ءارلافرح « فاقلال هذ عل
 32 سا اى مسه 7 20 ُ 1 1 0 2 5

 . 1| هلوقو تو.شوراركى رقم ضرالا فيكل وىلاعتهلوقو هناكمفراَعَس امونك اسرافنالذو

 ]|| ةرخ الاوايثدلا هنورتةياهتوةباغلبوزعهتنا نع مكستأننأ ام لكل أر رقما لكل ىلاعت

 " ]|| َنْرقوىلاعتهلوقو ارد َبألقوالتواتقو زواجتالن اكل ىأ هَ ا ار عقلا

 ٌ | ناظاىلعز نأظك رفا ىلع نر نأ ل تر حتر نطو تلو ةكوهنرقو

 00 ريالا ةئردملال_هأو مداعأر ةو راعتولا ع نموه ْنكتوسٍف نق ءارغلا لاقو

 ا ىلوالا“ راند نكت :وس فذ ررقاوأ ودارأامنا ممن ىربنكلوراكو ولا نمكلذنوكالو

 ا ظ ا مولات ملاطتدب ريل ظةلا شياو حاصتسخأ لهاولااكىاقلا فاتت تاو

 | اذاءارلاةرسك وفن فاودبربنزقو ل ئاق لاف كاف نكتوس ف َتورْهاولوقي نم بزعلا
 1 1 | عاعف الا برعلا مالك ىالمعّدسم نيهدولا فكل ذدحن لولاه اه-وناكى الا ىلا تطقسأ

 تك | وال اوال الوليقتسملاو وبلا شالا اعأف نحت سلع ٠

 1 اذهفّنْططصيدي ريل بدلا نمّنطصني يس مع بن مىلارع لاك دقو لاك كل ذزاخ ناعم وَنْاعَ

 1 || نيوهفتركوأرت ةنمكاذكورارقلان هىدسنعنكتوب ىف ترقو م#.هلاوبألاقو كلذىَو ب

 1 ! 1 نباثيدح ىقَو كرها -ةىدراقمهراكو زروق اكلنا 9و دار دا

 5 | اوكرضتالو اع دوكسلاهانعمو راف ولا نمال رارقلان : رف هل دل | افزع وهم

 1 | ىدربللا هد د نيفيا لها كاتاسنالا) و رو دار 31 نيلع اقتردواو ا

 نءدوارملاو لبلاد راب عضل هن ىلا* اب 1 10
 ظ ًارقتاهن "اك ىنامحلل ا ع

 3 هقى شال ىدلا س امالا ىوّت_سملا ل.قو سلمألا عاقلار ةرشلاو َة هلام -برلان 2 الو القو

 ده

 د
 ؛ 1 عاقااوه ل.قو رق 1 ةيبتملا ثمل نضرألا نشا ةلاورارَعلاَو ءاملاهسفرقامرار ةلاوةرار دلاَو

 ! 2 راكم نمىغ :ولاق هيفّرقة اف ءاملاهملا عدنا نئمظم لك ةرارقلا ةشنح ولأ لاق و ريدتملا

 : لإ مدموت - . 1 0 ٠

 11 رجمعتلا فةرارقلك هلعىلا ىلعلاقفايلع رك ذو سادعزناثيدح فو ةلوهم.تناك لا
3 00 0 

 رمعي نب ىد ث ردح ىفو 71 تهيب رطل هيلا ةةسامو ضرالا.٠ يي اتا

 1! : || فو ىوتلا ناكلاوهرق 5 يروحو هيدوآلارارشب ا

 : : ١ ةلاومملس ىبل“ اهلا وةفور عمور ىهرذكلاةركرك:وزَعف أسر تنكصر + ثيدح

 0( ا بيؤذ ىألوقو اهبءاملاوأ عضوملا ىعتريغر طر دكلا لصأن ا ليقوةب وتسملا ضرالا
 كا 1

 د



 ا اي ا الا يع ا ا ا و اا و را ل 3 ا ل نار ا الل“ ال دما را هو[ حي م إنما ا ا اا ا ع ا ل لا ا ل دو 0 ا ع ب ارا د حال و ا
 : د 1 : هيل : 1 5 44 1 كبك دب 0 و 2 100 / 0 / 2 01 +001 07” ساو 0

 1 2 7 1 1 ١ لو لا

 ضل (ررق) ءارلا فرس هب فاعلا لصق

 ا يدم اما ودىلالدشنأو َتَدمسقانلاَتْدا لوقت سلا راقالا نا لق 7 راق |

 عسر ىرهش تلبأ هبهلوق - اهنارقاواهّونام را امهالكع كر تاب
 انهل_هالاءاذك اذهالك
 لاق دختاو

 عسر ىربش تلبأابب ه لذا ثيدملاومالكلاَرقو مسشلااهيلعٌنَدقعفءارعصل روب و سسبلا تاك اذا توكياسنا

 كلذو اهنهستن اهئاهرارتسقاو طرا تاك ًااذا عسب لال قرا اينو دباهؤسن

 ءامعالك ىتحيكيالانذاىفمالكلا ؛لديدررَلا ىارعالا نبا هراساذاوهلمقو اهيفهصوهَعرف رقع

 1 ياك ع واكر لأ هد لعشأك كمالك رهف هنذا ىلع كاف عضتنأ وش 3 رقه هند[ قمالكلاث 7 7 ور همهشي
 5 # 0 7 9و وسمو ء 59و

 يدعم مأ قاركسا ثددح ىو هو رم ىتنهستتيىاارقا تالق مالكا ترآ لاتزال ٠

 اناروراعلار 27 هنذأقاعر 8 ةنهاكلا ىلا اهي فة ماكلا مس ناطمسثلا فأن :عمسلا

 ىت>بطاخلانذا ىفمالكلا 1 نية ارقك هياونذا ىفاهُفَذعف و رف رذأ
 هء-سو2ومدوم 0 و دق م 5

 هرقرق ترقرق تاقدن ”ددرنافاريرقوار رقت ترق هتعطقاذا وضد حادا همدهش

 نأ اهنعهللا ىضرةشناعشم احقو ءاملااهيفيصاذااهتوصكى أى الاب ةجاجْلاَو رك كوربو

 لزن لامثدباو امانرايعت لاعاد مو نانعلا ف هك الما لزنت لاكسومسب هللا قليلا

 هو
 1 نئافاعو روف هاك كلاب نافتم لكلا عمسف عّمسف ناطي_ثلا يأسف الا نم

 : و رس هرره و ص من 8

 ةيذك ةئاماهيف غرف اذا هلوق درايلاءاملار و رول هيكون عورتا و ةيذك ةئاماهيف غرفأ اذا ةروراقلا

 7 4 : 29 هوم هدد
 اددرت دنغو لايصال ادا اه رشي ءامولد ةملعر ةردصمر 2 او هيسصور رعي هملاهنلع قودي تاسنغا ارو هرلان ترف دا

 هلعلو ةباهنلا ثيد_لا 5 و هس م
 غزفأ اذا قديس ا تل ندرك مل اوة:تاكملا فر ارسقلا مضلاب رفلاوهتصىأد رايءامنماولد هنأ ارىبعتررقوارق

 0 0 م قمع قاع
 كب ربسق ل_صالاو اس يف لع ىوألا وربي ناكل رق 5و ارورقوارارقر رقأ خفااباضيأ 2000 ةركارسكلا:ناكملا

 هررحوزملا ةثاماهيق 9 م 7سومم هالو هم موس

 ةرفتوةرأر و ةلارد كرار 59 ًانهه للعميل مقتا ىف ةعأ هدم-سنبالاق

 2 هم هع قم يس

 راق اينالقو هع ناك هوقو هدرقوميلعو هيف اوراق 0 ةذاشةرهسخالاو

 همام هه 55

 ترس ىأت رق ىوروتةاكزلاوربابةال هلا ترقا ى ومى ثددح فو رقت سام ىأ هناكمف

 قواك زلاب ةنورقم ام ًاوريجلا عاجبو قدصلاوهوربلابةنورةمالصلانا ىنعب امهب تنرقو اههعم

 : رلات غدافرَراقت ا دلصأو ْتدل ل ىأ تق نأراقت أل فرذ أ ثي دج فو اهعمتروك د10
 ه-_ 72 1 1 0 ع 6 . .
 رضالا لهآ ىا دارقلا لع ااايعاسعف راسفملا نيحأ رلاملة نامعمىل اوم ل ثان ثدددححىفو ءاراق

91 "10 

 زغب هرعمفئشلاترركأثدلل نيلق:تمنولازيالنيذلاو ملا لهأانغال مهلزانمىفنب رهمسملا

 ا

 (س نرعلا ناسأ 0 6:



 ل ا ا ا ولو

 _(ررق) ءارافرح « فاقاالصف 8

 ل وا ؟ىغلي ىردنلادوعس م نبال لاق هنأرع نعىورو 1 ماعطوةرقوةرئانباصأ اودرب

 | ل را ماد لورا و نما عرس لو انهم رعنلا# اهراك قوي نماهزايم

 و 5 04 ل 7 0 8 د 32

 هنمودرل اًرَعلا نملعافراقلاونيهل او ريكا نع هناك دريلاو ةد_شلاورشلا نءةءا:كحرمللا

 نبا ةداجنم 0 ةاتفزاكىل وون ماهراحّلو سيقع بدسم دولا دج ىلعنبنتسمملا اوق 0 2

 2 اَملح "ا ركمودلاو قالا تل لاو رس مو لوقأال 0 وقالو وب ىنارعالا
 انما 2 د

 رحوذال هنأتدارأ دولار دلا رةالورحال عر مأثيدح ورانا راح لك أ !لاعف كئانما

 هنمو هريثك نءدربلاو هلق نع لا لا نم ةياكتلادزلا او رخل انثدا رألدنعمو عد ربوذالو
 0-00 2 8 سل 9 © سس

 سمكددحو تنكسال ىأ تركت ردو موقل ار هيرخ الق قدا ورع ةْعَد دا لوس

 4 هك 37 1 1 9 تو 0 تول 57 د 5 ةيبح و ىلي 0

 نيام - ةييسمر د اول يم وه مدخلا ا

 00 يا و اس 1 ع ايادنالاب شا 5

 مام دا نفصل تي وا واع ل

 نك 7

00 

7 
00- 
 نت و ون

 0 هو رى ه2 و-و

 لاقذاذه٠ 0 ارق 6 !ابىرب صرشل ريع نب كلا دبع ثي دح ىفو دربلا

8 2 

 قيام ةرارقلاو لاةودما رو امورك ةقامعللا لاقو دربلار لا نمنوكي نأالا هفر ءاال

 مّ قمودءد

 اليك ادرايءام هيف بصو زل نايا رادو ةيردقلار ارقواهمفرغلاديرد-ةلاىف

 1 . د
 010 ' 0 لفسأب قرلام لكو ءاملا تالَذ مسالك ةر ورقلاو ةرارقا اودرا الاوراق

8 4 

 اهررقتو 3 ا ةرا روز ءيضوأن وأ قتل ادن

 01000 ا

 1 مم دورا طبعا حضر

 هك وبشوموع

 ملا ماا

 9 2 22 5 هه 1 3 سس - 4 04 هم وو

 0 ا ررةنوةد.>-|و ةعفدءاملا بص دره ود رولا . نعاهبىصلا ناهيفامتعرت ادااهترر :ررةاو

 'ةينادهنا ل اتنأرارتقالاواهلاوبأ ترق رمدسلا تاك 1تررقتو اهلجر أى لءاهلوب تنص

 اهنوسأ لا الا َتررَعَتلاقي و اهاوةروُدْسَن اسر لوا مصشلا اهيلعُدعَتفةسللاو

 3 ٠ دشنأو ىلا ارعالا نبا نع 0

 8 «ود*- كد د- دود

 يبت تح تزهو #2 شور ةاذا

 0 5 سا صن © سو مَ

 0 هسشتلا لع ةئفدنماهاومثدا ارا اة اءاورنم هو ةريغتم هنا او يصحدك تن رهو ةذجأى ورب و

 هس اك

 يراسل دسك قيمر اريرٌقت اهلوس# ةقانلا زرق لماوملا ذنحا

 زحارلا لاه .ةمحلا لكك
 ةرؤ موه هدو ه- 2 3 هم مج 7 ايا 5

 ُّ ررق دع ار ررقهنر مق #* رابصل اكل لوب ص أ ضف ل

 5|0 ,ه 0 سه ) ا
 ا رقم ىهفةقاسنلا تقلا ذا ىار ءالا نا ةقشندهرهقشأو ةوس> دع ةوسح ىأزرقدعااررف

 حراقو



 1 ا و ا ل تح كايدو ا ل 00 ا ا و ا ل م و ا 2
 3 1 4 1 027 ل 0 ا

 ميوإ'6 0  .(مرق) ءارلا فرخ « فاقلالضف

 ظ 2 0 7
 دايزوباد سن اة ]سها مس ارودةواههرك وق ال_خالا عالم متالملا نع هْرَْس

 2 و هه وو 5- 01

 ل و 3 اهريغي رونق ن ع ىنكال ىلاو

 و -هس

 لسعمتا نبا تبون لا برعلا دوف داك بيت علان برعلاوبأ اوهو ل .عمسا نءردمقو

 نو 5 رت 65

 7 لوعمسا فبعأر ًارذاك قبلا كبيس م لَن 2 مقا ىلاةممو راىلاعت هل الا ب عكت يد ىف و

 رخال افو #3 رارسذاالو ةعّممربغف 03 دشن اونا شاك رارتذقالا ورعونأ

 وو
 م نا

 رحذعمتيبلا فدعافن 0 « تو غتبزجالدلام

 م سو ماه

 ميما اوءا رلانةجذق وة 0 رضنلا هحولك نماوقّرفت :اذالا ذلة رد تاوبهذ ىمصالا

 لادلاب اموهو نايضغلا شاي" م هرهدأاهارت رسل بايسلل' ئه مدعم وهجو لكفاوبهذاذا

 لاقو دحاو ظلي هرهسفت :حردنأ اهلأست نر تلاس دما اميل 9

 لجن ورمعل ىمدالادشنا ًاودوقار لصأ قاشْحي و 5 وست ارامأ

 ىذاوأبر لعّفنأ * ىذاملا سلاحا ثم

 نبا نءدحولا سداعل احد مل لمقو مدلل بابل ئه رسول هدي نبا

 و س2 2 6 -9 3 2

 اضن ألا دلابوهو ىلا معللا نع مهلعرد قبال ث يح ىأ : ةرعدزتوةرخدشب لت داشاوخفو ا

 اقسم <

 مه دوغ !رعدقا هوم ل وهال ص 2 ركل يعد 2 رعذق])

 سس )ةّضفلا نمناولارومذقل (صذق) يا َكسروةدكلا دة هلك

 وذو اذهلاةر فيصلاو ءام #(كلاقدربلاو# انسشلا را وضعي لاتو ضلال

 ءاهل اوضرملا هيفىأن ىذلاٌتقولا ىأ امر ,ةتبهذاضي أ لاقيو رو لصفر سفجاولاناعدد هر

 قة مءو م55 95 و7

 رصسا مهاوق نمديدشلا 0 رة تقرأ مفالر وذل برها لكَ ا

 يانور تكتلات 000 درام ا هلاو هنمع هنا 1 ًااولاهو دمشا ىألتفلا

 ةقاوزك اورق اهباص ل دجرلار 0 نمانمور كودو ربلاو هوديتررع_ةادقلاقي هيل سغيدرابلا

 دوس

آو هركلاقيالورق ىلع نأ 6 سايقربسغ ىعيورثمووفرلا نم
 ويرش فاولخ دولار 

 هل د تعدو م نورد افك ع

 تاذ :هلملى أر ةٌتاَذ دل-.لوارقرقتورق: ترقدقوةدرانىأ لاير "هلملو دربنا ورود
 ثا ع

 (رذقت)ب راو دل لالالا ارذاخو برعلا ديري مالا امييلع ميهاربا

 ظ

 ْ لي سا لاراب درعلا ضير راو رشلان مهريغو تا سنالا باص مدر ةلاودرب و ذأ



 ا ل ع ا وبا د ا ا مل

 (رذق) ءارافرح « فاقلالص5 22و

 1 ْ هس هدو و نهم

 1 1 الف ةيي ملهمة و ماش ثناا ىلا مسهجورخ رح د هركن ىأ لوز ع هللا سفن مرتو مهوضرأ مهلفنات

 7 ظ 9ع وسهول نم م <

 أ
! 

 هتبنتجاو هنهرك اذا هردق 1 ئذلا ترذقلا يمهل 0 ب ل تا

 د | دعبتستواسنمةسحان ر ىلا لب الا نيو فاقلاو ررخاشاو تا ننال و ّدلاو

0 
 7 َ ةيزاعالبا فصب ديلا لاق دعمت سل دالاهأالا اهلثم فدل ولا بلح ادنءاهرفانتو

01 

 سائلا تاوصأ عمال

 و ذه - و م <

 اهروذق ضخما ىندأن ل 0 است وضاهذؤرل تك رباذا

 0 ظ 558 لاجرلا نضروشلا نوذاقلات يللا قالا ةوسلا شحافلا لاجرلا نمةروذاقلادسعوأ

 ]أ مهلزاننالوهقلش وسل سانا ٌلاحمالةروذاتوذو ُرْرعْلاوهلقو رومغلا قلما *يسلارروذاقلاو
 01 ١ ' 1 : موو ونس سو و

 هاخأك ريدرب وف نب مم لاف
 تمص 98 س 5و2

 0 : ظ اعيرتمةروذأك اذساكلا ىلع 1 اًافَولَت البرشا فهما تاف

 لس ناو عيدامولاك امىلاالىذلا لاجرلا نمر وذاقتلاو
 ا

 ١

 ْش ِْ ىجيردق نم هفاحح 5 يكارطتهملا تع

 ا 0 101 2 2-7

 ظ ىذااوهوسرطتملا : هر والا ىالكلا باهولا دبع اك و ل دكا ىعدر دوكاعلا رذقلا ولا

7 

 أ | ىلصونلا نأىورو هلك ايالقئئلارذةتيىذلاةروذاقلاةديبعوأ 3 دعاسات لكردقب

 م7

 : ْ أ دارأونايضالرثُع :ىذلاانههةروذاقلا فالعت تح حاجدلا لك أد 17 الدو ذاك ناك 0

8: 
 اشر ايهتيأرحاجدلا فى هوم ىلأث يدح فو ةغلابملاءاهلاورهاطلا ءوشلا م

 : وهف ادق رَدقئدلا ُترْذَكلاقي مث يهلاونأ #0 اداره اكملك أ ثهركىأ هنرذس 0

١ 

 ا
| 

 ةوسو م ه 1

ْ 
 ا
 ا
٠ 

 ا
 ا

 6 بابشلا ىف رذقأن ك ألامرذق أت رص لوقب م روُدمْماب سلام ىرذقو « حامتلا لاقروذعم

 :هلا | ندية روذاقلا ءذهاوبنتجا لاقل عام سو هلعمتا لصوت |محرامو ماعطلان 3

سن بالاك هللارعسي ريتسلف اش ةروذاقلا هذه ن مهكاصأن 10 و
 | هاراءدس

 تاه ماع

2 

 قرثالانبالاكو اتقموة.ث-افناك هنالاقذل دوز عهتنادامسأك ةروذاقءاسمموانزلا هنوع

 285 مم

| 
 ا س . انا

 : 0 : ظ هد>حو ساو سانلا.مربشي ىذا اودوةروداف ل>رو برسشلاوانرلاك تح هيفامهيدارأ هريسفت

 | 000 ا اهتعهتلا ىملىتلاةروذاقلا هذهاومنتحا ثيدحلا فو
 س 8مرع و

 : 0 ةزمه لام ةرذق ل برو تاروذاقلا ناين يذلا نعي نو ردقملا كاثي دخل ١!ىفو ىسلالوقلاو

 راس
 اذيل



 ان (ردق) ءارلافرح *« فاتلالصف

 828 1 صاع ا ساق

 حطلاراد: الدلفي وبلسم يكونو اومط لرد

 ومس هس مه مح

 َُس اًواذ. نكي لاقل ؛اوتيمحللان م <اطامري دلقلا ثلا نوومثلم نورت لاقيواهيف

2 

 رزح لي ىذااوهراز 1 !لءقوراز ركالقو نبال ذاتها يطوف

 ٌلهْلهملاق اهّمضطوروُزَدلا

 ماذقلاةعيقْرادقلا برص ا اهتاهمر اوبر

 ىأأردقأن أ ىالوم ىف عأ كايتكقوم تيد و كاكاوهليقومدات عجمادقلا

 فرفضت كلذ لك ةءحلارادُشلا 0 رلا فيفا مالغلارادّقلاو مل نم ءاردق لأ

 د ىأ ميلا نأ يأ هضرغ ردع ناك ثد :دلاوو مضيان ةلاولادلا

 رقاعدوعر رج اهل لاقب ىذلافلاسزب رادو ةيغصا يروراقلاةردقلاو نويلعرودلا فهجاوزأ
 هو

 لوهلهمل اوقهنمو هباهيشت داق رازعلا بر ءلاتلافوى ره زالالاك مدام

لعس نر دقهدنع تق لاسةيىاعللا #3 ماد اةعيقترادقل 2 3#
 مهعمس لولا كاد 

مهاوقوه و ىمصصالا و وهيا رحال تقاولا فأن وح رطب
 دقعأ تي را هدتءتدعقام

 و 4 -

 ردنقلاوهولامقلاو باسل ايت #بق وأسم رسل ريفا ) 1 - ءاراد قو جس
 م «.و

يلاعشاورهذو قلنا بلار وحدنقلاو
عردقب الث رحى أرد قوةرح دقي ل ٌل

 فقاسيعللا نءميا

 ) رذق) !وقّرَف عد :اذا لق و

 و - يللا 2

 2 ثم سو

 ردقوارذقىشارذقراذقلا نير رذقإ ء ذو ةفاظن ا(اةنضرد تلا
 1 00 سمس ص

 .٠ وى هم دى 0 -

 ب تردقلاقب ثمللا ٠ 00 هرذةتوارذق رقاق :وردقورذةوردقورذ5 اةوهفءراذةردقي ردقو
- 

 هم ايا سد ح

8 8 

 ىلع هلع جذل اك نك اضأ 0 ىحسلل لاق دق وهنمترذقتودن هردقةسااذا بل كاش 41

 - ع هسع و د 21 2282ج 5

 هدهاوقتاثد دا ىف و قويا ةراذقرذلب :رذق لاف م بنمو رذةوهف ردقير دقن نملعفءابثب

 ظفالاو عبشلا لعفلا اهنعهتنا ىن مىااةرو. دا يراسل اهنعمتا اروذاقلا

 ىةرصم رذص
 0 د سدءرو د ءو

الفاءانترذقأ لاقيورذقورذق ل جرو ىلا
اورْذتمرَذةملجرو انت رد ذى ات

 نسودقل

 لام لاش رايتس 0

 2 ا

 م وَ هم و

 روش ءاقل ارابسال قمح د3 ايخاءار بلامس ف دازدقل
 ما أ

 .٠ و و ل و ةهم

 ىدهلارغشىف ىهو سانلا هنتر قمل سحب رو رادقالا نءوز:ىتلاءابسنلا نمرود لاو

 ى* و 209 ا

 اهلهأرارمش ضرالا يف وسدد اقو ,سانلا طلاخ الةروداةوروداوروذ قل رو

 ةرابعلاءئىشلارذةةوق

 حرفكرذ_ةسومابقلا
 7 ردك ١ اردسق مرت و رصتو

 حفلا رذ_ةوهف ةرادقو

 لج ول--+رو فةككو
 ها هرصل زوهعوسكو ردقدق ١و

 هدفت هرتك



 (ردق) 7 ءارلا فرح « فاقلال دف 1

 1 ا

 ا أ قالا بولا ف شألاو دياضلا هيدارأر د. قالاو مصعلا ىلع 0 | ىعم

 1 رد ىتلاشوحولادءاوالاو ءاسل لا ةرضدلا ىو ة- هلم هعج تاقاَهلاو تضم قدم قيمر
1 

 5و 2

 ظ ا 0 ادا اوضاسب هسعارذ, نوكي لع ءرلاءاهضتوَمأ 0 ا ور

 0 ل ردقالا لبقو ل رق حردقا كور 3 رعاشلالاقو هبديىفىتلادوسلا طوطللا دارأو

 | تعقوراساذا ىذلا ليلا نما دروب نمانا|١ نمهَحن رلارادعلاو ق نعل اريصقلا لاج رلانم

 0 م ©هم يدم

 ىحطخلا ةلرخ نب ىدعوه كرب لاقو راصنالا ن لير يمارس

 و - ساس ءموم

 تيقن اقماع زار د علاق 08

 71ه 8 ى ه- و م م 5 و ه9 5<

 اتيلعالو قحأالت مك 00 طاش تاو مصلا فرشمردقأو

4 

 ا || قيلانمتقيتساممتم رضلا فىذاملا ف.لاز زاردلاو ادا و ركلاةوخنلا

 (ٍ || ارفاسر اي ”ةىذلا تيئشلاو وسرفاارهظن مديل عضوموهو ةومد عجبتاو مملاو هناعلف

 || ديبعوأكذوهبديىرذاحهيلجرا رفا قبطي ىذلا والاول فالخجم دي كرفان ءولدر

 || قرئ عفاوتميلجل رفاح زواج ىذلاردقالا لق ةور ىلا تدل و قرعبالىذلا قحألا نأ

 1 | اهيغصتوى ةفورعهردقلاو يبني ث يح هيلجر عضي ىذااردقألا لدقو دسعوأو 0

 || || اهلتاقترغصاذاف ءاهالم ؛برعلا عسجيدنعةنومردقلا ىرهزالا اطال ريد

 1 د هب و

 ا | ااه عرس الغار ذقتبأ ارامررغلا لوقن مبلعت ءاكحامامأو ءاهلاريغو* اهلا ردو ةريدق

 ْ ا || كال -تالىلاعتدتالوقءريلقو لاق الغأ.شتأ آرام امدارأ هكترونسقابكذ ىعسدأ

 | | نبا لاك ءاسنلا نم: شكل لال لاه هنءاك يش ىعمانعم نال لغفلارك ذلاعت دعي نمءاسنلا
 أم

 ْ ظ اردقتي :اراميرعلا لوقك ىدنعد حاولا ىلعدامن .امعاف هك لما هادامف ارق نم ةءارقأم اف للمس

 1 | سيكل «اداقداست رتب هءاسنلا كلل ل اليلاعتهلوقك داب َساالغ

 أأ اغا و ءاسنلا كل له«الهلوق ىفو عرس ًالغاردقتبأ رام رفاه هسيف :ردةم لن نوك فدع

 0 ا قلاننكج تماما سابا هامل اوقنال باحضالات ود ىلا ف يش :ردقت لمعتسا

 ]| دقالجر تبر ضامكلوقو ةلاحتال بذكل بز لكتب رمذ كلو ق نأ ىرتالأ ب اجيال نم معأ اذه

 أ ىلاعتءلوقرؤنلا نمو باجتالا ن مع لادم هوا "واو ةةركي تزوج

 0 | و هم

 عد اهمتامدنمئشالواهمولطسن مع يشهنلا لاش ن :.ادا اراايغااهثامدالداهم ودهننأ ل ]ا 6
5 

 مسم»- موس 27 وم 9و همص» همس م28 ه7 و 6

 || | عماش ردتقاو اهدططاردقاهردةب واه رد ردقلاردقو كلذرغ ىلع :رسسكيأل رو دقردقلا
4 

 : ا ١

 رذقو



 ا ل ا م ا ا ا ا ا ا م ا تور وا ل اولا كم ل سب ا ا يور م نك 2 ها ا ل 0
 3 0 0 110 0 0 ا 17000 000

 مدل (ردث) ءارلافرح «٠ فاتلال مف

 ملا قادس
 ماو و هام زج رلازد كدقو م ةهنَعي عماطاَسلعنالك ٠

 رك انمإل لارسال سمو * الاس رثك ناك امور

 امو هزار ادا كراج تدلل و اك أو

 انؤاستىأءاسنلاانههلهتلاددارو هت عاتمو همّشَحاثلا:لجرلا ُلَّمَبو ردم ىاردافو شاع لوق ||

 نجرلاردقىلعراح 2 ذ ىف مهالاو هيحاص ىلع نيسان :مدحاولكر دوه تاعماط م :واستو

 بصتناو لتقدقعو رصمعال كدر كش ال دوار ألا 3 الة رسابلتسمو هوقو ظ

 نوهياعشت سه ءاعجلارس عفرنمو هنعوف هريس كمل 2800 وعفا برغم

 ىذلإرساحلاو عردلا سباللاعرادلاو هبابش رضع ف لخادلا عجرم عفاملاو اريهذ همقل عج

 هءىلضقاىأ ل ءهرسيو ىلهردفافةراخسالا ثيدح فو اسهتىئوذلا هارْدقَتو هملع عردال

 قسهتلااو ردقامو ىلاعت لوقو هغلسورادةموءىث لكرذقو هن اه ىأةىشلا ُتْردَقو هسئيهو ظ

 ىنءٍانههرذهكلاوردقلاو هتنصوحموهدوامثسللالاقو هعظعتق حهقنااومظعامىئهرْدَق

 رْدقلا مسارادأملاثيللا لاق توا ارادقلل ان ريصمل مالا وهو يعض لو 0

 دشنا اوتامرادقملادبعلا غلباذا

 رادقملا ياه اوسارم 50 انئاهكمامأو أ َقْلَح ناك او

 لوقت زادنهلاوهاضيًارادقلاو لخادرادشميو لكل ريداقم اسسشالا امنا لاب وتوملا ىتعي

 ردتلاوميسنا طيس 4 رد لك وعيش غل غابم هور دقو ردقبىأ رادع رطم الز

 ىلا ولعولا كلذكو ريصقلاو لي وطلانس لهو ىأق اكل ردتشم لج روى : ل دوم طنرإلا

 لقد و ففذد :ردكحرساذهلوت اوقتامه دود وحي ورسلاو لاح رلانمطسولا ندا اوامهوو

 لكلا رصق ةردقلا و ريبكلا و ريغصل ا نيب وهلدقو هرةعيالىذلا قاولاوه و 5 0 2 رد نيذعلا

 دقالوعو ةركل ذي نو ادئاسص مصب قلار كلا لا رلا نمريصقلا ندقالاَو ردق و هوارَدوردَ

 هاملا ب رمشتل ت درو

 اماعتلاوداوآلا او ا رك قسالماالا ىأ

 مادا متسأ اركىل نيك #*ر رو فاو أ“ مشا
2 0 

00-72 - 

 اماست اقم لتس اخافا د فيدو ردكم



 د ا ل ل لا تا يق ا ع يو ا اي ا تملا

 (ردق) ' ءارلافرح فاما لصف 80
 1 تملا

 0 ه2 هما

 ]| راصفت هوح نطن ىف هنحهنال ايندلا ف بدعم ىلع هبت ق يدش دش مالسلا هيلعس ول د ىلء هللا

 ا 0 أ هيلعردقنناىأهيلعردتناذأن 0 ناالافو هملظكب هدفي فدا امولتكم

 ْ | ىرهزالالاقريسفتلا ف ذهاب دقو لرد مجرد ةولاف توا نطنىهنوكن :رمأن نا

 || نآزوحو توما نطبق ردضتلا نم لعل هردَقام ىنعملاو ميك قدماونأ هلاقىذلا اذهو

 ١ نانأ هلوقنوك. نآاماق دا راامرع اهللاوةغللا فعت اشكلد لكولاق هملع قص نأ عملا روكت

 | | دقو ر فك ىلاعتهللا ةردق ىف كثلاو كش نظلاورغك ادهنطظنمنالز دصالفزرعقلاو : ههيلعرد

 1 اهمتاغاو برعلا مالكب لهاحلال لموت الو واسم ا|ذهدبلا بهذاملا“ 5 نعمءاسبنأ هللا مصع

 : |. ]تال للسن هوك تاس أ نءىديرتلا نبا ىدافأ لوي كرد 1 تعض ىره زالاولإف

 ١ واوراق عضومىلا بهذو ردقن ىعمأم شفخالا لا هيلع قيضتن اىأهملع

 0 98 نأ ناطف أ ماهفتسالادارأل اكن ب رسفملا ضعي نا لاق ىتسبرعلا مالك بوت 2

 سايقباناعناكوب رعلا مالكي املاع نكيزولا# طيخلا اذه طخ قصير دقت ىنعمنأ ًالءواو هيلع
|) 1 

 1-0 م هم ادمر و

 7 | هلعردقفءالّسااماذاامآ او هوت كاذكو هلع اع قضىأ زر هسيلعردف» نمهوقو لاقوعلا

 1 |  هسهجوهّللا مرك "لءاهار 5لاهءارغلا نأف نورداقلا مفارقة ىلاعت ةوقامأ وقشر

 9 ع

شتلاو ف فلق ىدملا ثوكي نآد_عبالولاق مضاءاهففشو ردع
 3 | نرعلا نال ' ار ويل

 ٌكاذك تناكولاولاةذ اوفنخنيذلا تاو َردقو هءلعردفوٌنوملاهملعردقوثوملاهيلعرتة لوقت

 5 هسرو 55 هم 5278 7 0 : : 1 0 :

 1 يور مهل عماني رذاكلا لو ةىلاعتدقل لاف 11 ل ا

 ١ و ه6 -

 و يردقوار رد يذل اتردقو رق لثماردقهئررناسنالا ىلعر ردك و نق لشفار ادم قهلامع ىلعَر زدكو

 م52 و هم ررورع

 "لد قراو موصلالهلاهب ءرؤفثيدلاىفو ردقهتلا نماردَقهردقأو هردقانئذلا

 0 ا 29وو

 ظ هلاوردقاخهل أوق ةدعلا اواك اف مكمل عمغنافرخ رح اثددحفف او هلاو ردقانمكلع عنافهَيؤ ور

 الأ دحاو ىنعمىلا ناعربافلتت ا ناو ناظفلل او امون نيثالث وامك ىتحرعشلاددعهلاوُر دق ىأ
 3 ا 3 1 0 0 6 2 14

 3 | مكلنيينو مكلدتامنافرم-قةلا لزانم هلاورذقىأهلاو ردقاف هلوقرمسف هنا عي رش نبا نعىورو

 1 ظ هلوقولاك معلا اد هبىلاعت هللا هصخن 1باطخاذهو لاق نونالثو أك ورشع ميايملابا
0 
 ا 0

 ا ىذااملاعلابلزنتةلزاذلا ريظتاذ_هو لزانملاربد_ةنْنسحتالىت جلا ةماعلا باطخةدعلا اوأ + اذ

 ١ أ ةماعلا امأو مهل ناناكباوصلا هل نيش ى د ىاس هيةلزاءلا لاكشاءابلعل ادع الن واهيفدا تالا ىعأ

 || نيذلامزيسالار ءاشلال اكو مص لوالال لوقااولاك م لاله أدملةتاهلف اهاداوتجاالىتلا

 كيك



 1 0 0 ام رو ير م 000 ١ ا

: 1 1 

 مام 1 ردق) ءإ رلاف رح * فاقلالصف
 نش يس ا يي

 8ص اال سوم وهج هوقو

 هرافلا كا وتنكنا 5 انس ٍتعردب ردقاف ىشعالا لاقو

 وقص - ةةم

 ىلع تقدس ل وزع فوقف ردة فرعاورصن أ ىأانشب كرر دفا ةدسعو لاك تايهتاوب

 و .٠ د ِ كك ردقو حاجزلا نعاذه لانا ىميلكت نمر دك ىلع بقو دعوم ىلعوسسغتلا فلق ىءوماردَدق

 ١ د.سالاق هلادعوشلا

 لملنللا قس ناانرَدِوو « ى رسلالاطد ةفانله تلق
 -ِ- ةم وص و

 رادّشملا ىلع ءاجى ردقئافاردقَّبودلا هلع ٌترَدَكو هوربداردو نورد مه سهأ 3 ارَدقو

 ا بوقءعلن ع يور لا اح ل .لنالف ضرأو كضرأن بلاقي و

 د مود مدعم مهد زهد و هم 0

 لعرز ءاال.زهتلا فو اعلا ع نعهقّضهردَو اردقواردقوردق.و رد ىلا هءاعردقو

 و كس" لعاباوصناكحح بصو اولاك : و وزد هر ءأ رفلا لاق هدر ىو ردع سولا

 لاق كاسات اهرتق عجول لك ا هردقراشماودردق عسوملا اميل ىأةينلا رعفلا

8 

 ىلعأ ال .ةئتل الاف ا هردق راسم ىلعدل اوقف ساسعلا كأن ءىردملاى ارسخأ اوىرش رالا

 لاقو 0 :رخاامتاولاق نيكستلا شةخالاراتخاو لافرعتخا كلذإو رثك ًاونيتغالا
 و 8< 5 مداد جد

 3 اردقوةردشمو ةردقمو ةردقمردشي وهوردةلاقو باوصلكو لئن اوفيفضتلادارقب قاسكلا

 © مد
 1 لا اننقنلانلا نرهسب توغل حرت ا ةهنز لولا برعلا نمهانعيساده لكلاق دا

1 
 ولو رفح هذولا وودئامو هوقو لاك اروسكمالا هعمسأ ما 11 م

2 
 فذخواوُلةمماهركةبةيدوأ تلاسف وقولت دق 50 لك ثا هلوقواباوصناكَل

 اضد د[ قدررفلا تدبدشسنأ او اءاوصناك

 اهئيرأ كةجاحالاردقلا عم 0 متاعب تقرا

 لحوزعهلوقىفءارغلا لاق قدضلاب رسب ةيوررد_هلا مرسي هيلعردقتن |نأنطقىلاعت هلوقو

 نمهيلعر ردقأن |نأنطذ ىعملاءا ارفلا لاف ةتلعر 7 نان نظف امضاغمبهذذان ولا اذو

 نمامأف هب راشان نهذملاف ءورو هم ,وةلايضاغم بهذدنأ ى ور متم ١ و 7لاعوان ردا هيوقعلا

 نمّومرر غذا ذ نظنمنالرفاكو هف هيلع هتلار دة: نانأ نظمالسلا هيلعسثو ند ةنعا

 لاك هوقعلا هملعر دقت نان أن طف ىنعملال | اههملعنطلاَكلْذَر و<اللوسر م السلا هيلع سثويو
 مس 39

 ٌقيضىأ هقزرهب ل نموىلاعتهلوقن هيلع قبض |نأ ناظفهريسفت وكي نأل هو

 25 صدق ةو هملع قمضفهءلع ردعف نعم هقر ةزرهلع را : هال 2 .ااماذاامآوهلوق كلدتَو لاق ماع

 (ّس برعلان اسأل - ع 9



 ما ةردةلاورد_ةااوهلوق

 رد-ةلاو سوماقلا ةراسع
 ةردقلاك ةٌوَعلاوراسدلاو ىنغلا
 رادقملاولادلا ةثلثمةردقملاو
 رودقااوةرودةااوةرادقلاو

 رسكلا:ناردّقلاو امهمضد
 رادتقالاو سكورادتاو

 رصنو برضك لعفلاو
 يصمد تك ها حرفو

 تناكنإ 7 ردقنل هل ]وق

 ىلعردقف هددىف ةعذلا

 نيعضوملا نيد ميةاكذلا عاتب

 اه.كش ةمهمل ١تدئاذااماو

 ه<ذمنأقدمصلامكح
 مهسلا باص ىذلا عضوملا
 شماهباذك فيسسلاوا

 يعم مأ هءاهنلا

 ا لا ل ل سيل
 3 17 ادبي , ع 2 1 1 2 0

 ظ) (ردقأ ١ ءارلاف رح *« فاقلالصف مى

 و ةسةس

 دانى نوبل تقالامع * ىت ءابنالاوكانأب 0

 نيالا نت نامت نأ نع سانعلاو ادلع او مز ارهاظ ىلع كنان امهضعنهاورو
282 

 ىسعملا ياسزلا لاق ني رباغلا نملاملا ار دق هنأ سهاالا ىلاعت هلوقو « نت انالا او لان [لهالأ#

 اريخ هتاردقتسا لاقي وباذعلا ىفنيقاملا ىأنيرباغلا نااهاان راد لعق نيرباغلا نملاملااناع
 0س مسا 2 ءوسا

 لاق هي هل شن لن |هلأساريخ هاردقتساو

 رسام تراداذا مسعلا اهل #3 هينضراؤأ مخ هلئاردفتساف
 رعدسص

 - هم 2و 59

 - الا ردقو رقه ماع ىللعحت نكن سلط أ ىأ كرم إلا ا الاكس
 مسوك امارس ري 9:6 صم وو هم اس

 ةردقرسكسا ورة وردك ة:هسلعردتو ةوقلار ادلاوُدردع اوردعلاو عسر قررلا

 0-2 ىم8 ضس 89و مىرع 1 تام سس

 1 : اوفو ردنقاو نارك بيذ تلا فو فاسيعللان «هذهارادقواناردةوارودقرةرودقوترا دقو
 و

 - 92ه سنع ى ع

 ةردةمكءلعىلامل ايو ةردقلاو ةردلاوةردلا كلذ لكنم 4 ءالاوه بلع هقلاءرَدق أ وريدقو

 ىثردكن ةمللاو يتاح اكلنا هنعهللا ىضرنافءثيدحفو وذ ىأةدةمو ردو

 و 0993 هم

 بعدت 5 هردعملا ب وقدنم وأمه ومد ٠ و -- مي ل ودان اامافام مف حمدا هل كم نإ

 لي يذلا ىلءَرَدَق كلوقردصمّةرَدعلاو هلعةردقلائشلا ىل ءرادتقالاو' لكل
-- 

24 

 م 27ه

 ةردةمودل رو راس وذ ىأةرذقوذ لجو ريسامملاءاردقوت و يوقد هنال كلذ ار مولغو

 نمو

 ىلدهلا لاعريغال فلا انتقل تقاوابلاو داع اواضد ًاراسنوذىأ

 باكل ردع امكابف 5 م وت مايالا ىلع قسسامو

 #00 2 #2نص و هد

 ةَرداَقملحرلاترداكو 2211111111 كلاريقو هساَيشرادشمو 034 *: كرد

 ا ريكفتلاو ةيورتلا هدد ىلاعملا نمدوحتو ىلعريدةتلاو تيدهتلا ادق لثعا راهو دعاه اذا

 كلدّقَحا مماكوت ناشلاثلاو اهلعهعطقيتامالعيمربد#ةتىلاثلاو هتئهتو سهأةبوستىف
 مه اه ع 59 هس

 اردقردقو رد اذكره الٌثْرَدَلاَمو هيلع فقع لو فيعلادوإن ياي تغرم

 ةثيدحلا ةيرااَردةاوردقافاهيلعهقاناوضر هشئاءلوقدنمو تساند ردو هْنِق ا

 تاسعأسر ندا 0 همفاو رك 5 و ا واوساقوا واو دقو ًارظنلا ةئيهتسملان نننلا

 3 98 سم 30 8 8مم ة مام نلف هس

 دسللاق ٌّ 0 آتردقو تكلم ىأ !تردقو تطأ اى آتردقو

 0 1 8 نمد هو 3 مس س9 5 899 مس

 ناولالانسلبقثدروف * *« ةودغ سلغملادرولل تردةف

 مل

 ٌراسْيلاوَيغلاردقلاو رداقى دعمك ِداَمدعهلوقوارْدَقهلءجائشلاَرَدَتْقاو َِ ريدر دافوهف
0 



 : يا ١ 1 ل ا ا نع عادا لوح 17
 20 قالا للا ا ا ا وو ا و نا يشن و عدا عدي عر دما نب

 مى (ردق) ءارلاق رح «*ء فاغلا لصق
 ::الندت اج دالتخا51:5:03057770073 تناقل تق

 و ف ل مار 90 و ء

 ا تدبهلا ةداومردقلا نود د2 موق هيردسقلاو ىضقو قازدالااهفرُدقي 1 يللا ىو

 |دهاتمزلب الم هيماكةمضءنلافو“ انيشالا نامت قا م د شل ول نر موقةيردقلاو

 نوتش مملالمهتمهبوتاذ_هولاق هيىلو أو هفهّث أن مو ل بوزعهللا نءردقلا قتانالثقلا

 لعاكمهنهرفكن مرفك لعفرشلا فقبسهللا لعن ا ةدسلا له لوقو اوم كلذاو مهسفن الردعلا

 والاف هسلعبتكو هلق اخ رمسم لكو همت كوقاخلا ققداسلا ه-طعتأ ةنمآنمناعا

 كلذو ءاوشلاو ةداعنلا “ ند هملا ثور اصرخ لعامل ممالك هريسدت قالا هللاريدةنو روصنم

 كلذ هيلع هتلاردقو اردقت هردقو مهيف قياسلاىلزالا هلع ب ةكف مهنا هقلخ ل بق مهنمل_عدنا

 هدم مود م هم م مور

 هلوقو ماوهبلعدردقو اردقواردقردقي وهردقي

 و 8م هدم دو ده هه موا اس ع

 ردق مو ماوده مون“ 5 رفأتوملان مىوب ىأ ند

 مهضعب ركنأ او نردةيدارأ هن اكةحوتفمءارلا تمقبفةرورضاهفذح مث ةففملا نونلا دار هناف

 ىذلاو ى-نالاو ادد_ءانههن دوكسالواه دعنام نوكسلالا فذ<الن رونلاهذهلاقفاذه

 فأل هور ذ,لاووك نأهم-ثدود ذمهرغالوا مص نمادح أن أت لعامواذ- هىانأ أءارأ

 2 ىهوةحوتفملاةزمهلات ترواجاملا ممل ءارلا وكسب مأ :مأردشب ل مول اءاص أن وكي نأوه

 هاكحاع فمه اوقتللذو لردتملا ىرجم ْلَرَدحْلا فرحلار ىلا ن5 اساا فران رعلا ترحاد قو

 اتناك املءارلاو ميملا نكحاو ةَركاوماَملا نديوريةاركاو ٌءإكَلا برعلا ضعب ل نفر 0

 ملاو ءارلا فام ملاك نيتزمهلأ !ىناتالا ناّتكتذلا تراصن اكو دفمامهدعب ناتزمهلاونيتنك اس

 امهناك امهريغىفامهئاكرح ترّدقاملنانزم ولا تراصو نامتح وشف ام_مناكءارلاو بما تراصو
 ىو دعوه دك

 حامفت اوام-مجوكسانيفل نانزمسهلا تدبافاتغفش [6وةاهاميفربدةتلاراصف نازك اس

 ا 2س دك عر
 ىلعونأل ج ادهىلعو ساخو ساراتغ خال سأفو سارفاولاق ام 5 اكوا اولا ةفام_هم قام

 هس هم هما دسم هس 4 تاه و هع ا عا سم قع 0

 ا نا عاريسأ ىلبق ىرتؤ ناك 35 ةيهشع دش ىمك عضو ثوغيد.علوق

 هكر لا هزههلاو ةزههلاتراج وامل ةنك الا ءارلانا ع ل ناك اهنةتمريد-ةننأ ىلعهيءاجلاق

 حاتفناواهجوكسلافلا ةزمهلا لدبأ اريام اهذللاو ةزمهلا ل.ةريدقتلا ىف اهناك يطال

 ةفود_# ماللاو لعفلا نبع ى ه ىلا ةز مها نملدب ردقتلا اذه ىلءفاالافارتتراصف اهليقام

 غئاسلا فرفذقلا ىلءارت هلوقنا ل_ءقدقو ىأربىأرلافن ءلمل لو و و ,ةذأا بهذم ىلعمزعلا

 رخ الا لوقىفءام لانارينقت نفل جوس ل تللالاشو تشد *؟دياالا

 7 0 رس رو رس رسوسس ب بمس يوم بس مس ا اس ا سصام



 نيو يفت ضف اح تراب تاورخ ل ا يملا رو ا 0 يا ا وفعل لنا وير ولا وسر

 1 751 : . 0-1١

 (ردك)  ءارلافرح «*« ىفاقلالصف 5-7

 2ما- 5

 0 200007 #23 ا 0

 1 رو 4 مدع وو ا 6-0 د <

 ناب رب ليا دسف 000 00 اا

 ا | 000 ءنشلا ٌترَتك ىرهزالا () لاما لملق لد .زهاهجوزدأتدارأمهلا لب اهلا

 2و2 ؤريودر بس

 ارْخق رقي هرغق سايلا ىلع سااملائدلادبرضلا ردا تر ةتددر

 أ لعدقانا كامث لوقو ردقتلا نايوك و ةردقلاب نءنانوكيل جو زعهقلا تافصنمرداقلاو

 ردق

 1ك تقوده
 1 ريثالا نبا هيضاف واوث لك رج ردقئىث لك ىلع ل-و رعهتلافةردقلا ن م رق ءىث لك

 | هنملعف ةريدقلاو ردد نم لعاف مسارداقتلاف ريد او ردنا و رداقلا ىلاعتهقاءاممأ ىف

 [دقي :ولاءاضقلا ردقلا ثمللا بيذهتلا غلب وهور دا نمت رددت اوةغلا.مللوهو

 أ ءاضقلاردقلا و رسفلا تمس نا هردقدءاج تاق“ كلا ءىشلاقفاواذاو اريدقنا ذك هلالاردَق

 ١ هانلزن انا لحو زعهللا لاك لوما نيدوكصو ءاضعلا ننلجوزعملل ديا موهو مشو

 2 سهو

 0 ا ةيديهل شدخالادشنأ او مكح 7 ل رع اي لاهتلا# همكم ىأ اردقلا 'رلملىف

 يال حمرا قايم الاو# رددقلاو بئاونلا وما ا 3

 ل قم )ور بدع 00

 رسقق كال هر :راوف هيلع #4 تأدوبدق اص م 1 ضرال و

 - د ف مق ح هَ سس و سه سا ندادضص ل

 رقسفلانكرتي نه عايضاذالو 5 هلالمل هب كالا الف

 "|| بصتتال الج اذالف هلوقو بارمسلا هيف عل« ىتلا ضرال ا ةعامللا وهل توتسا ىأدبلعتأو
 3 00 وق بوصتمءاجَاذالو هوقو لال با ذنبه الف ىأد_عبامهرسسغي لعفراصضاياذ

 1 ناكردَقلاَلملَجاريقفوأ ناك امنغدحأ نع ٌُلُمفتالاانملا نا ىنعملاوٌةَعَْصلا داضلا تب عامّضلاو
 |١١ قدزرفلا لاقوردقلا هلل اهيق سد ءروث فل ىأر شل هريخسردقلا هلل ىلاعت هلوقواعيضووأ

 ل رك ةباالرذل عم 5 عئاغديدحف ىلربصامو
 9 ساس

 دشن ردصم قلو مسالا لبا لاقو رادقأارجامهُمجيو دما 2

 ددسق ع 2 ل 5 "5 3

 او كد نين تم 8 8 يت يلو 5 هدا تا م 7 3 3 تشل 55 .
 553 9 دج ل 0-9 7 فأتت ةيعع ل 3581 اهدي 5

 3-0 ٍ 1-0 ع ننسي وح 5

 3 اك 2 ه- هو 0مم لا الا ااا م م مش 206020202ث2222لللىسسي3لللل < سس : ليسا - 7 7 م ا 58 4 2 ىفيو يدع 7-5 2 2 5 مت د 7
 | عامقججاو قرد رم 00 ىف عاتمديخأى بونك

 0 ٠ ' َح وفملا قدشنأو
 عدد

 2 رادبل» لاو كلامك ف ىرادقو لنا ذكر

 0 ٍ ردقا تل درك هع نوكسلاو ةكرشلا بة تزولاو مقل مدشنأا ذككهدمسنالاك

 ىغير



 سس سس

 ة 9م د 5 2 33 2ك .و 8 2 ع و 1

 برص رن اودجاو ادوسلاو اوت 0 لو اوبطقلا ل ثم ماجلان ١ مرتقلا ةقينحولأ لافو

 اذاوربكو نسأ اذاسهقو رد حشو رع ولأ ةروسقتل اوةزاسشلا ءالاوع اهلا الاور دكر بت أو ْ

 مهل (رش)  ءارافرح « فاقلالصف

 ع.يضالاردق نمو .راسصق ف ةرطلا ديدي لاك لضاوه لق ةو فاد ألا لاصنةرةلاورثقلاو
54 - 

 ةردسباننم اذه ىلعوهف عجيل اودح و قل لك فادهالا يف للا ضع أ اًضأ اوهو

. 

 للا فديس وذو لاف ردسو
 -- س و 89 8ساعات ساس نه طك و 2

 اياسر دطدعا 8-1 « أه درفت دعصل هيقتءض مادا
01 

 ىف ثدللالاقو فدهلا مهس ىهوتامر را نصوححت لاصنلا ن نمبرضرسكبابربقلاو ىرهوجلا

 اعف كلاعب لية ريقلا كلذو أو رمش ىلا كلامنا راغص ماه سو هو راتقألا

2-8 

 سو هملع هللا ىلص ىبنلل مرشالا نس ن با موسكب ىدهأ ىلكل نا بيؤذ أت بدشنأو موق

 2 و ةهق هع .2 و ه ”س 2 73و

 رتق هاهو فاص رلا م وتم :وضلافوهق وذم يما رى للعم تيكر سلا الس
 م

 راش اء لبوهيلعهللا لضوب لاو رياك اننا عت الس ءالغلا
 1 رم

 هسصاخل عف ةراذا - وهو 0 2 شب دمع قاتلا ى ذرةهلط و 1ناكفاسارناكو هب دب ناد

 لايمتلا هلو 91 ىأدي ديني ع ريثالا نبا لاق هيدي نيب رتسقي هللا ل وسراب ارك نودىرت

 نأرو<ولاقرخالا نمامهدحأ ءانداو نيس نيب ةيراةملاوهورشقتلا نمماهسلا هلعمس و

 2 2 ََ 35 : ا
 ةواغهامرا ذا مهسا اكاردصم*الغلاوريغص,هسرُدعلا ليقو فادهالا لّصتوهورتقلا نمنوكي

 وذوهو ىئالار 8 وهل.قو كلذ نمقتسشماهغدان مب الوهامرغصلا ىلا ثيبخ تايم نم

 وو 2

 لاقوة ةراق تان باو سألت نىولخت 0 عب وربربشلا ©

 رنا اذهلاقي ىرالودو اهوكو ا اعارذز 2  مىوطتإ 55 :ًريغصنوللايرعاوهليمشابا

 6 2 ةةهدوص © م

 اًدورمالواس ات ممطر مسلي #2 قربة ريق نبا فن لزنمد دشنأو

3-9 

 سكب وهذاواموةراق ن مهللاباو ذوعت ثيد + او سلبا ةينكةثقوبأو فرصنالة فرع

 ةرتفاهررغصتو تدملا شاقل ىلار ءالانا 0 سلبا م ماء اتلانوكسوفاقلا

21 

 وهفمرهو نسما وف مقرا كر ل راع نول 86 0 < يشل تربعقاو

 ضخ عر "يدوس 5 هو د هم

 دوخيورخ عبور لد+كاذكو ريش ل نوكي أهي وييبم ادق ىذلا لت الن انوهفر 2 :اورخ

 ىو هم ى هر 0 1 2

 م مو

 هديسنبا 4 :راخوه هريسعلاوو لإ الان أنسسأ ىف ةو 2 الاوركروذ دولا نعل 3

 ى 6-5 , -2_و

 رخالا لجرلا فلاقيال مهضعب لاقو قا ميلا اهنميراسقلا لي قورسقلاكلبالان مديرات

17 

 ةراسعئشلا ترثةقاوهلوق

 ندم ثلا ترتقاودحلا

 ددرتلا رثقتلاو ىديل اشو

 مصمم تك ها عزلاو



 اذك ةدفصحد_ةم و هلوق

 ىلعءافلا دشن لصالاب

 نع فرح هل_علو ءاملا

 فورعملا ءانالا ةفدك

 ميحد هأ هر رحو

 ىىذلا اهفرتتقادقو هلوق
 لاق اهفرتق ادقو سوماقلا
 ىف اك ناوصلاو ه-براش

 اهيفرتتقا ساسالاو ناسللا
 نكل ها لاعتفالا بابنم

 ساسالا نمةضستن ىفىذلا

 رتتسا دئاصلارتقأو اميدنأب

 ىت ديصالرتقتو ةركقلا ف
 رهظف ها تضل ةرتقلا ف

 تاغل ثالث كلذ ع ومش نم

 اهررفرتقتورتقاو رتقأ
 ىيعم نأ

 ريال قاكى أتاك لعشدو جو رسسلارغصأو هدي زونأ لاو رأسا 1

 ءارافون اه فاقلا لف مو

 هو < هةر -

 مق
 9 هام <86

 عسبقناهيفةسفصحدقمو 00 أك ةرتسقمر هدلااهاأرت

 مد نمد هدعو ع

 اللا لسفتل لورا يلا دقو داق دوعلاب ترطب ذم و 0 ارملاترتق او

 لد الارابوأب ن . ا ولا رئاصا ريكو مع |( قلو زومبا يعقل مسد

20 

 راطقالاوراتقألا ىهورطُلا ىفّدغل نأ الاوةمحانل ارحم ايم اوهنم ترهق هكردصلادحالتا

 دالة ورطت لملاتفالأ مت ىأ أنالفرتفو 2 1 اوردتلا ع 2ظ-39

 الا ئاعتلاو ىمراغلا ن ءقريخالا هياكل اوهمَح لوا مشمس و هات بسعو هلام

 فدنربلال» ىف ءاذارطقتو انعتالْفريتدقواضنأ اهنع

 ع 8نيرع م هدو 7# 572

 راقت طباخ نعطباشوأخأ 23 هناك نين اتسدناكو

 ل باعت نعربكتلارتقلاو

 رولا ىدآد لب نمل 2 لاق هب رق لاك انس أن م

 كباكر عبو أضع مدصعل ل عانم نفدتنأتقلا ثيل هردقهرتقو نب سهالا نيب امرتقو

 0 مو شدي ىذلا ركاوع لبق انك ارو سرع اوبرا ابحت رتقلوة:ضءدملا

 اهيف نمد دئاصلا ار ةدصرتيلا ةرْثملاة دعونا اممق معلا يملا فاما

 :ومسو 5 -و95 رو نو ا

 امص نوك. نأ فاخ اىرهزالا لاق ارفاق نوكنت راما ًارعد نمَهيكا ةراقلاورتقاهعجسو

 رئاقلاو ضءبىلا هس مضئشلآرمقومريدغو ىصحلا 7 نية عب ل | هياوصو

 | دال ىالاوعل ةوامتعنيطلا لقد ريعبار ا ىلع عوقولا د مما حورسل او لاجرلا نم

 بشان اوريعبلاره

 ّى رولا اهحاكيتدار أما ن ايدل ن اكد د1 اىفو هتمرهظاملقأ اود لسقو
- - 

 عوردلا قآريماسم سر رينقلا ل صأو بيلا اهعدلاوريتقلا تأردق لاق ى م ءاقلا

 لاق علا قريماسملاسؤر راو كرهوملا رعشلاداوسف َسشلادابشلا اهب اشامل ىلا

 و س 11 8
 ريل #2 بودل مك #23 ةءو-نةدعاس]وقو «اريتقاهل ىرانراوج» نام فلا

 ْن ممْلط أ نمهنعىلاعت هللا ىذ ةمامأ أ ث يدح قواه سنت عوردلا نه بدارأو عواوماسم
 همض وص ىو

 دئاصلاتدبو عردلا فاسو روسنا نع ةدفانلا5 فكل معلا زنلاوم نون دديم تعزل

 و
 س سو سوس

 جيجا لهد ىنألوةهئمو ريدقتلان بح سرت ىأرتاق بوجولوالادار او

 0 0 « هدالام 2 2 3 ل

 نايلاربسن نمرتاقلااهيوجو 2 بع لشاهكش صالد عرد
 سا سا مم

 ركلاو

 0 ]7 ]ذي 1 ذا



 م4 قر ءارافرح * فاقاالصف

 06 هه دوم عمرو 2100 2 67 ا 5 ا ب يي
 ووفرتقورةمو ف لأ ذا ل-جرلارتقاو رمد ادنالاغيو قسرا 1 ل

 8ةةس

 ىلع قمدضتل ارانقالاهقز زرفف ةراتقا وهند وقس ثيدحلا فو راكملا بقع اوهملعروتقم
 5-5 و 5

 نيرا دواي كوكا هسا قوديلتو دع كليا كور طار كاع ١ قرلا فناسنالا

 ا 1 ب ءاوبأَرقاف ثددسحلاو ة ةرح : الاقهساع

 شد 3 اعجبت او كلذ عمةسقب هوهلاملقرفاو راسقالا كلذكو ش علا قيضرُةلاوءارقفلا

 داك سس اص 9 ماه ال دك ص اس ص

 قدزرفلادشنأ آوةدسعى أ نع ةركقأ يقشر هر ءاهلعد مو هو>وىلاعت هلوقد:هوةريعلا

 وسهم و

 ارتقلاو تان راهقوفىّرْحو وما# هعبشي كلا "ادربح وتم

 مظعلا وع ءاوشلان 1 رك و ردسقلاب َر راتقلاو ناش داكداوساهول عب ةركبردملا بيذسهتلا

 مسدلا ردعتلا لا تدع روهعسداراتق هل ناك اذا رتاك لو 7 :وشملا علا عب دوق

 قدررفلالوقهمموا انا

 بلص فو ىالسفراتُلكو « انلاحربو را انقر مكمل

 حرف هيابزملا معللارتقوهلوق ةوامهوضر اوشلاورذنلا خب روه ”لرذ قرات اراسونال هعمل ى خر رباع ثددحىفو

 سوماشلا ىف ةرسصنو برضو :راتقد جية اجمل عضود #الارو هداتق عب رت ةورتيورسكلال ا الا
1 

 عري ما

 لاقو ل ا هيد قر ىذلادوعلا خبر راتقلاو

 ءاوشلا عب رنرعلا دنع :تاسملاو لاك رداصملا باّكىف هلاك هر راذاد وعلا ةحاررخ وه ءارفلا

 تفصو برعلا نكلوُراَمملا لاقي ل هنافران || ىلءقلأ | اذادوُلاة ارا ورث ىلعبهضاذا

 مهفول د ىف هسطلدوعلا نحنا ركملك أ 1ىلإا مهمرفَةَدْسل مهدنعدتأ ءاوشلاةحئار ن ناد دل ةباطقسسا

 ف احلال راش جيا

1 

 و 25و

 500 ولا هوو هد هر 2 ىذلاد وعلارطقلاو

 هع م8

 اماضه ومس امول ف 5 "المي ناخلاماَذاو

 هلثمفدسللاق هيرفلدقو :ىذلادوعلا ماضخألاو

 و2 5و هم سوو

 رطل حورتس (مراسشلا ناك 5 اذامانسلا طوبختن رضأالو

 ا و

 هيرصب دوعلا ةحما رنيم رّقلا سنع مل للا راتق عب راك اذا ل ماى مهللا ماعطاد 8 6 هنا ريسحأ
 و وه س اك و ىه مص ةسواك

 رعاشلا لاق ان اترك اوت نة درانلا ترئقورتةمع كو



 ةانثملاب رئامقلاو رثسقلا هلوق

 ذم ءارلا لبق ةضفلا

 رمق لحر هلوقو طالعو
 طالع و روع هع رئامقو

 هسضت* ها سوماقلا فاك

 هم رص

 نا ا ا ل ا وول اون فا د ا ول و

 و

 حياعلا لاف ةينامعدمصلا نم م كلاش 1| فان .رَ نوعم#تن موقرامشلاو و.كواهرس نكسي ىأ

 ىي س5 ءىدس ١ م <

 را ةو رامقل--ر بق ) ردطعلا دنس (ق) 000

 53 ش١ )و

 باث ىرطبقلا ر طبق ١) ضال اكرم روشفلا ثمللا 0 5 لما

0 

 1 رن لاغبال 0 0
 959# هه © مو ر سر 5 .س# 3 #7257 مح 3

 0 د تقلعةير طنةلارورزّن اك
 م. - ست عب

 لاق ىلا رسل ىلع ديد ىرعبق لجر ىرهزالا ن . منتكسل ىف د : 6 عبق ])

 ىربعت لجبروالا نال ثالاوشي دما بير غفمتيأ ارىدلاوه ذيل عوف هش د> ه.فءاجدقو

 رسب رلارتعق ىنآلاو ميظعلا لهاا ىر رثعمفلا (خعت) ملعأ هللاوءابلا ىلعنععلا دعس

 رخآافد داورلا تافلالا ن مثلا“ مقىربعب5 فلأن بولا ضء.لاق لوزهملا ل مصقفلا اضأ ِ

 ىلا بهذّث علاق هريغصت نع ءشدقدلاانأ تاأسوثيللا لاك قالا الالو ثدنأت االركاا

 درملا لاق قالا ب ظل ارثعَعلا ىرهودلا ةديددشلا ىهوتاريعك ةقانو ىرقعبل رو سخيرتا

 3 : 8 آتانسإ هلا تاح قلل تريزا 0 باي ”املل تسدل فا" 1

 قر م الببما ةاموا د-هجيذرخ ”1ثدنأتهقلامل ثدنأتلل خا اال اكولؤ ارا لوقت ل ال

 | يردن لطدازاسا عاقل اوةركنلا ف فرص .وةفرعملا

 سو 7

 ةناوطساوحننللاو ّدملا فورحدح ا هنم عبارلا فردا نوكينأالا ىاررلا ىلادرب ريغصتاا

 ْ هبفاوحن « م ةيفاخ ىلع امق رمق لج هن هر "كر اطل ءاخ دوقفملاشي دقو توناحو

 م و لهو 1 9 8 سس هادو مد

 ارودقو اقرب ورش رك دعلا نم قرارت ورسلا (رق) 00

 لاق قتفا لج رلارقأو 0 1

 هس سوع و 7 ه هه 9 داو هم

 ا "أ نب نم هصبق مك 5 ىدخلاوناروزملاهللاادصتسمكل

 2072 ماد ين -ا8 د هوم ثور هيه <

 قورتقك ان فولوا وراكو «مالغق نارك لو 27 نمد نمديرب

 ملعب عاريا ارا لاه ارش لواو رشي مواوفرمسنإلا ةغأاذانيذااوزيزعلا ليزتتلا
 م وو تورو وم 900ه 00070

 3 مولع قيضعااروتةوارقرتشي ورش هلامع ىلعرتقو دحاو عع اترك ركل ةجخنلا نم

 ىلع قف الن الفل اقم ةقفنلا فق مرلارعقلا ثمللا تاغل ثالئراتالاو رتل كاذكو ةقن

 ِ هلامع



 فلا (ربق)  ءارلافرح ا« .فاقلالصُف

 5. <و) 02 1 1< وو

 فى لي نمالو عام_سااوريطلل اي نمدل_ءجم مو ريق نمار ومقمول عج ىأ هربقأف هنامأ م ىلاعن

 رباقلا نال هربقف لشي لو مداوم هيمرك أاممحاصعلا فو ملسملا هيمرك اريل ناكسواوثلا

 وأاريقدل“ ىمنأرابقالاو هد "الا لفك _عف سيلو رق ذهريص هلال هللاوه راو مدس نفادلاوه

 ةهسو وو
 سايعلاونأ لاق اروبقمدإو لاحبلا ناامسهنءهنتا ىضر سابعا ن ءةردلافو هازتمهلري

 هل اى تااَقفُتُقَ ال و قساهمفسدل ةنمصم :دلج هلع و هنعص وهم 1 ل 1 ار رومةمدإ و هلوق وق يعم

 هل لعجهريقأ و لغساف 70 اوةشفاهيفرومةموهوداوانيفلب هم 1 اقفادإو سلو ةعلس هذ #ه

 ضرأو هنو رقت ,هأنا مهاطعأ مهلمتق موقا منا نفديوهبفكراوبارق

 ريق ايسر امل ايدينا عاج نوكد يب ل ىهل قو للا هةعل را ا

 اًعمارنالف“ احلا :هبسفن من الاول ءقو بكد الا يلغعلا رق اوبيطلادوعفلكأتم م كوم

 ان 0 مهاريقاخنانءاب مواسم اجاذا هنأ أاعماروءاربق

0 

 ءاوبي سلو حلا فريال #2 هاريق اعمارانان ال

 و 27 2 9 ةءسقودمو

 ةريبق هريغصت فئالا فرطاضيأ ةاريقلاو لاق ءاَمْدَملا سأر ىهو ةاريقتل اربغصتةربشلا ىارعالا نبا
 ا و9 2 درود »و و كو : 1 1 0 2 ٍ 1 :
 ءاريزقلاو ةريقل اورينقل اوةريقل اوريقلاو بي ربوهطسوممهد.,قانعو لوط ه مف ضس !بنءريقلاو

 .٠ 00 ص مد / 3 3 5 ىو 2و
 ازهداطصيناكو ةفرطلاق ريطلا ن هبرضوهوربقلاةد>اوةربقلا ىرهوجلا ةرهاهمشد رثاط

 هايصقرنطلا

 ىرعتت ”نأتْءشاَمىرَعو #* ىرذصاو ىضيبفوأ اك الخ رم نمد
 م

 ىريصاف . لدخأن مديأل 5 ىرشلف نعي َبهذدق
 م 5

 نسم لكن أكلذو 9 32 ةقر 9 ساو ىلا دبي رمعجتربق .ةنمكلاهى ربنا لاك

 انلفاهضس امد ريس ةنأو للاى راك اراب ىلع راسب بردان اا رخةعس َر

 1 اماورم انللا 7 عم دوك ضم وتن ع و نر ايللا فا يسجتن .وٌترصرصءنلات درظن

 ساستلاب ع وة سها نش وسلا اواهع 0 اهامزقضسلات هرم بكف ىلا ىلا س وسلا

 اهيسيلئاوا باكير ركببرح تجاه ها ثقف سلك ىلع ساس سوف ىنابدشلا سه نبا

 ردع لوقت ةماعلا ااو لاك لان وءالصنعلا لثم ربالا عمجباو هيفةغل ءارمقلاو ةنسنيعبرأ

 ةدسع يوب هدشن از رلاىفكلذءاح دقو

 9 6هس وم و هامل )وهو تمو 3
 ركسنرورملا نيعتلعو »* رينقلا لاثحاوءاتشلا« ءاح

 مس برعلات اسأ 3 8(



 (ريق) 2  ءارلافرح « فاقلاو ءافلازصف ماب

 شا 1 1 1 1 1111 1 1 2557277-25 77ححمخمعصخجللمط
 ممم

 | :اهظفل ٠ نيد اواهلدرشالءاظلاروفلاو اديأدإ_هفأالىأ اهبان ذب تصيصب ىاروقا تالألام

 عاركن ع ةفوكل اًةروُقلاو تقول انوفا نعاس نم أ ىروكن م ذكو ذك أ تلعفلاقب

 ْش ىعارلا لاق ولا ارسل سلا ةروقو

8 ١ 

7 

 ُ؛

 به اهم © تاما ع

 رعذلا لوهان أردت 5 ”ةفاج ماج الاةروفتءلطاف

 لانا يقام ىتلاةديدحلا نازمملاناسلو نازيملا نال طئاح ىناجدحأراَسملاو

 نع هكرفدقو نازملا ناسا ناتنتكي نانديد->نارامغلاوهديسنبا ةديدخلا فرطفف طومملا

 ةةنامر ىف انما راولابهلعانيضتل لعفلا دحتلو ولات بلعت

 ءابلا تشبة اوردصملارقملاو رومقهعج و ناسنالا ندا (مق) ( فاقلالصف)

 عنوماشبأ ثلاثا م اهنكلولعفلا لع رسل ةريشملا هب ومتسملاف روسقلا عضوماهمضو

 لاق ٌريقْلارعشلا فءاجدقوراقملاةدحاو يقم اركرزملا ىردرجلا قريشا وقرب اوهوريقلا

 كاد نهللأ ذيع

 9 اذ ذز] | ]| |000||99 | 00000000006061١ 2ظ)2)ظشظصظصظسشظغئظضنسطسذشظه--ئئ ات بدوع اذجو

 1 3 هم 7م هو 5 و دك <

 اهفعم ع ىلا ةقاحلاةماطكلاو لاق محملا ناسألا اهيفىتاا ةضرتعملا ديد او رامفاههدحال

 و ومو 0 ع هم -ٍ و 7 3ع

 دوك را نمر وس » ىرالو رولا دان ءاورمزأ
 و -

 4 الص و مص وو لو - و 7 ةهدءو 0

 ديرب ر وقل اون 27 مسج 6 ربقم سان لعل

 وهلبكلذكس الولاف ذاشلا نمهنا ىذتش رشا ا ره هرللل اوقىربْن بالاك

 1 "لتس لخدو موج ردا رك سارح نم ورقم اريسقب ركن مناكملا يا فس انق

 3 الار قرنا ردا و طقدملا وتدبملا لمة ورعملا ظافلالا ريغ نمد -كيرلد هرطم سانق

 ةعساوكأ اور مهلوق ل لد وا و نعةماةنم هن 0 رادلال اوحامءانننلا واهوحتو

 اهون مضتو قوملا نفد عضوم ىه رشا ف ةالصلا نعى. ثيدحلا ىفو اهناصغأ ةرثكلءاننفلا

 تداه:مرهاط ناكم ىف صن اف مهتاساغو قوما ديد سي اهبارت طال خالاهنع ىممناسغاو تفنو

 دبعلانالاهفاولصتالروبةلاك مكلاهولع تال ىأر باقم مكتوب اولعجتال ثيدحلا هنمو هناالص

 اهوذذتتالو مكتوب ىف مكستالص نماولعجا همف هلوق هلد مشي وليل هربق فراصو تاماذا

 هريشم وهرشب ةريقو حولا لوالاو لاك اهيفةالصا از وتال ىتاارباةلاك اهولعجتالدانعم لسقو اروبق

 مهم

 ناكو جايسلل يوني تلاه ةدسعوب أل اه ربقرشحان اسنا سهأ اذار بق واربق هلل سعجهربقأو هند
 0 هلوقىفءارذلا هومكنودمهللاَقف ه ربت نأ ىفانل نذئا ىأا لس اصانربق أن ح رلادمع نب اصلتق

 قاعت



 مالو (روف)  ءارلافرح »« ءافلالصف

 | 22: . 3 9 .٠ ٠ .+ دما هد 0 9

 تردادا اهدوا_-ح وفليالا ةرافواهرك ذمدة:دقفزمولابْك ىلا ةرأفاماوهواعوهنراف لسقو

 أ - مم 5 و هءاك 75 3

 هقئتاقكك لاروذاكلا قنفأكك 5 ة.شع لكءارفذ ةراف اهل لاف درولا دع
 2 5 مم / 2 5

 سم 5 0 1 عة 2ع د

 ادا ل_>راللاش واهريعو باودلا نمسخدغل ارمشستملارب افلاو مهه>و نمىامهروذنماواجو

 1 11 ا ل عد 2 اف سلا ها اوكا 0
 قو هن دس :طاروذوهلوا قى اراهنلاةروف ىف هشنن او همك ع رم بل اىادرب اةناثوفو أفراف بضغ

 وع 80

 ىأ ْمهبرْوُفْنمَر 1 ةدشناثددخلاىفو اهون ماكاو ف ارد ج-ىه لد الك ثد دود

 ؤهو قكتلاروَه طقس اماه مغاتلا ىطزرع نباتي دقو هدعبءاشعلاةروقواماملغو ادعو
 - ١ 8 65 لي 7 7 ل

 ثددح قو 00 اور رو اروق ىعنىبرغاا قفالا فس وشل ا ةرج ةمقب

 موو

 ثيحو مهعق#ن مى سانا ةرود نم انجرح اواو مام ئااو رضفن فوه يور

 ثمو

 هلوأ و لك رود دهان َن روف ىف الأ. نا مت ثيدسحفف و مهقاوسأ ف نور ْر 0

 ندم وأد ول>وزعهلوقو نكسأ أنآ لبمقىأى ر 0 5 نمان الفتن م ةاح ف تيغذمهل اوقو

 مدقتدقو اهلروذدقوءاسفالل طا ةْلُ د ريغلاواذهمههجو نمىأ حاجزلا لاق اذه مه روق

 ماعطلا 2 ”كراف تاره ناو كاني ممم الك ن موناسنالا لضَع راشار رسل لشلت

 شرع - اونيكحرولانيب ناك ناناوهلادزمهلابع اركماكحو كن دس تررمض أن او

 كرولا فقرخ ارحل !ليقوىثماذا ناكرخ فنار روث ناتللا امه وفول انودنال اوال "ل ولا

 مضار ل5 راوو اهدي د_ثنلاو فلاب كرولا ٌةراوكىرهوملا ملف « بمال فلا لا

 نوع و مل ىذ لكن منان د ءامهنطاءفونانراوقشركلاث يللا اهرحنمروفيامف.فختلاو

 مل فوج ىفدهل ىهو لكؤت الة دغلا كاتو ةمسضُما فمن ةراوُقلا ىف ةملكلا ىف عقب لجرلاءامنا
 اموقفصي عردلا نب فوعلوق روسذتلا رجحأ

 و ف ه 5وو

 اراف فرعلاالوماو معلا الف #* ترتيل |عسراهل

 و سو 5

 سرفلا نمدركي تدكسا نبا لاق ارافقرعلاالو قليلا لم هنأ دارأفّإتمملا بركملا

 لاقي ارعالانا اردتيوثت كورت ادخل يفرش برهظينأودو قرعلارو

 ةراوقو ةراودلاةيرخآ اولا هدي ايإال ام لكوةراوكاكبلاو وَ

 مضلاب يلا كي يساانلا ةراوقز اوفو اود ىهفزادو لَ تاذافرديلو كلر: لام لكل

 كلذ لءف أ الى ارعالا نبا رثافاهدحاو عارك لافوبيوقمسي لوقاذها جليا نمايا دش وال ا :

 000 لااا ااا ا ا ااا ا ]1 1

 راصعمثد دقو هلوق

 ررحودضعمهب اناا ىف ىذلا

 ىءيصم مأ

 وهاذكه لا غسراسهلهلوق

 رطشلا نأ ىننعالو لصالاب

 هررخ نو زومري_غلوالا

 «ءععم ةهأ

 هلوقىلاةراوف هلل .قهلوق

 اذكههعيشمءاملاةراونو

 هطرضررحو لدالا طمض)»

 ءا نك



 (روك) 2 ءارلافرت » ءافلالسف 6/4
 0000122232 1 تتاججوجُججُجصمُْصوو

 ىعمت نرعلاو هبنع 56 مندقو هسح عمست ىرخالاو هني راج عم ناك اذا لحرلا ارهفأو لاعترمشللا ىف

 نأوهورهُتلا 2 نموه ثهدحلا اذهريسغتىفهرغلاقودَمَسْمْل اور رلاو سحولاورهقلا اذه

 « هوو

 لاسك ااوموراملالانسنوغانم# اكودريغوأ ألالكنمىرخلا ىف عاطقن هب هرتعمف سرا مدد

 يهل مدوشتلاغ دارَلا سرفل ارشح ناصةنلوأ الاعب اع ًاىأاريوشتلجرلا روحا نع

 هريس عن رهف :ًاو رو اوءام ءالا ىفةغلهنأو ارك نمل ديم هن «تيفعسنا مالكلا فجرا فو

 م-هلكش د رقوةناذ نيرضتلا نيب لاغنبرهفوهو شب رق لص ىعو لست وذو عبق حدب اذا

 دقو لك أدب طمسم لو قيقدلا هبلعرذالغ دوه اذا فضَرلا هم هفقلي 0 لاو هنلانويسس

 هيف نوم كنه هدعؤمللاد وعم ىذلا موارد عضوم م ةلاندوهلاو و فاقلانيكح

 ا بزخو مخأ امجاهلصأة يطل ى مود سعونأ لاق نوري وهمثثواك ا مورهل قو

 ب الدب هردزءالاق رف: نول |وقيىراضالاواضيأ تب َرعةنلا اربع ىه لق ل

 اوح رخدوييلا 0 ار 0-00 0 و ادكتككاس رع

 572 م

 0 واع زي عنب اذا ارهفأ 0 وهوثلد <اتاسنالاو ةأمنو د دويبلا

 سمع يت ست

 لل ءاناروتوازاوفف انو وذو اروق'ىشلاراث (مون) هيظع ةبلصت :ر م هقانو نهسلا قأودو

 ش . وحلا ارعال نبأ ن نع نايّدعتملا هنرفو هنرفأو

 8 يومهم ه5

 ةيوت مرتع قاعدراذا 5-3 قمل نءىلأ ساو ىيلأست الق

 00 مو

 اهريسفب نعى 7 1 طاق #3 كي اهلْوَح واوا

 م8 5 20-7

 وُ ذل نرافواه دوو شي ىأاهرخي مغمادد و اهثرُ ىلءاهروُي ىوريواهت<# دقوب اهريش

 و - هه ي 5 ص اسس

 نا نع عساو بغرف برَصو حنو حاهأأ ارد قرعلارافو تشاجو تلغاذاا: اروذواروُف

 دشنأو ىلارعالا

 سم ه- و «ع و هو 00

 اشيشرهنممدلا ىّرز نعطو 01 هراوق يطا 00

 اشيعي نأ ل هانت 0-0 اسرافم 7ك اولا ذا

 عر "< 9 .سو

 1 قع اشدعن نأ كَ همت هلوق أوقو هلت را اول مسد اهمدخكوسا وامنأى ًاهراوف تف

 روشرءاملا لعق ثددحلا قو ثان اذازوشلعلا مهاملاَر الاس ولمس ل 'اكفهرأشب لرد

 ةلضالر كاملا ةرافور شتت اناروُكو اًراوُةروم كدسملازافوا ةقدتمرهظب و لفي أ همياص نب نم

 م ا 27

 ليقو



 ا ل ع ا و ا د و ا
 فلاحات دا عد 7 ا ا
 ١ ا مي 0 ا

 ميم 202١2١ (رهت) . ءازلافرح « ءافلالصف
 أ ع >< 3 5 5 م0١ 5

 0 ركف) زر روعنمىان وتلار فو ورعملا وريد الا نسا لاق لزن وابملعدعصي حب ردلاك هم لعح

 دق 0 و لعلاال و ركسفلا عمجالرهبوسسلاف ئثلاىف :رطامنا لاسعاركسلا و رك
 صا دم ع

 لا ءىشلا فركفدقو هلوق ١ 00 ار ل ةدقوركشاك ةركسفلاواراكسفأ عج فدي ردنبا كح

 ل نموريكشتلا مس اركشتلاثدللا عروس ركشلايثكر كفو قيسفلاشمركف ل 1 حاب ملا فك برض هبأب له

 ىمأتلا كس زل !ىرهوخلا هل هلملق ىهو مسا لعف ىلع ركل او 5 :ركقلاركتفلا لو نمبرعلا |

 ِى رك مالا اذهىفىلس ل لاقي ب ومع لا جفلابر كيلاردسملا وةركشلاو ركينلا مسالا

 برعم راف ةلدامصاا واللا (رف ملا نم مصفأ هيف خفلاو لاق هحاح همق ىلسدأ

 لاقيو ةريدنفلا نم مرغصأ ى مهو او متلسسخلا ىلاقولع ةرطص هش ةريضفلا «(رقرلا

 تكلا حاكنلا ىلع قاسلاٌبلصلار ركلاو ةرخانلاا يشم ف تجرح ةأرملل

 بد ةلارعا ردم ًاولاك ةثكل يال رهر ا ا
 و هه <

 ةريكفلاد_هلاداز (؟) ظ (؟) هرخ ”الاوي نادل نكل ع رخ انفةر اانا

 ريسثكلا ل_رلارس 0 ىرهوذلا لولا ضرع نع عل شنت ةرططص ةردنلاوزنتكمر نمط ةعطق ريدا (ردنفإ)

 هرم“ ةردهفو راضفالا 0 -ٍ 1 هم 6 05

 1 5 لبالاة فص فرعاشلا لاك دانك عجاو ل حلا أرن مر دنت ةوظعلا ةرضصلا 5 نيدشفلاو ريدا |
 يداك ا فرهن سارا ا : 7

 < و 2 هم 6ع 8 و و م © ست سه

 هع هتك ها ةأوسلا نعد ريوس ماو مزع ما ى ةرودتفلا كاز ءالانا #* ريدانف بصق ىرذ نما اك ن

2 3 4 
 ) رقنف هن هرابيفلج .رلان وكنا اعارذن وة ساهلوطةمش> ىلءدخت راغص تن دونا(

 9و هم

 0 زرع ةماعلا اهوحخو روك اهتم درت اره ( روف ) ةمقفلا تلا و

 قو فكل" العرجوهل قو ثوب و رك ذيرهشلا ارغلا لاكو ره ذاهريغصتور هلا“ ثنوت

 وهلمقو نكرم لم .رخع اوهلاقرهفاهدي ىو هن سها تءاج بهل نأ اديّتت لنا ثيدحلا

 هو 0 و

 ةريهذ نن ص اعو ةريهف اهريغصتو رهذو ةرهفلوقي ىمدالا ناكو رهو راهث اعجلاواةاطمرخا

 ا
 00 مموص

 ىرجلا ف عاطقناور هب ارتغا ا رهو عسنالاملا فل جرلرهتو كذب ع

 0 00 0058 رلا تا ظ
 و 2 --ْ

 يس م اا ىلاو ءالانا ل

 هسنعى-ملق ةواهعملزنأؤ ى رخال تحرس لول ورلبو أى أهذهنعلسك فد راوح



 ختاو اومدن الث هلريقفلا هلوق

 فاوملا ةطسل نم طقسا

 هرك ذو ثلاسثلا عضوملا
 ىكأةرامعل ة:ن أدعي توقان

 ثلاثلاو لاف ثتءحةدسع

 اهب سرغت من ةرفح رف

 ها ريقف ى-هف ”هلم_سفلا

 يريد هتك

 اذك ملا تننةرقفلاو هلوق

 'هل_ةاهلوقددي ود وعجلاو

 د42 1لوقل افالخ لعق

 ىأرقف عملو تبن فلابو
 هأطخو نو كج ف مب

 انهامبوصتساو حراشلا

 ىبعم هأ

1 57 
 ميا شت وول ا يد و اع د 1 وش تاب ىو تالا ني ووتنا ني بر ا اواو ياارب

 ا ا اولا اى ام 7 7و ١
5 

 عل ءازلا فرح » ءافلا لصف ل
 دا

 1 هيك دولا ا دوا و

2 0 1 0 

 نبا نءسايعلاونأىورو ثالثمدانباتارقفهلوقو ةب الاربسف:ىف ىعشلا هلاامام-هلوق
 00 2 وءو2

 ةعلاخ مم ىرخ مرق ن كسي نفر ةفاااهالاسق» ةمرقلا كاتو هغنأ !مرش ريسعملالاق هنأ نار ءالا

 من هوهدمعتسا هب ادق ثالفل ارم نم معلب امهنع هللا ىذرنامعىفةشن اعلوقهنمو لاق

 اوقع ل ىذلاريعبلا اذهبم لع فكن ملعف لوقتّلّمما ذهودي زون لاق ثالثأا اره اهملعوَدَع

 انهههسق“املانوكي نالفىرسسقةمحان انلزرثل اي عضاومهن د هلريقل ادسعوأ ١ ةناعدنق

 2و - 2 7 1 03 0

 هلوقك اهنممهتصح ىأن الفري ريقف لاعيفرثك اانههو ثالث انههو هملع مهفم ومان اسكر

 ريفا هيف بأ بلكل #3 ردقاءايمرق فانز
 م -

 و9 م -

 و 3 6 4 ه- 7 و 5 <

 0و 75 ثسو سج 0

 ل :أووعلا فقس اوفأ ىاثلو

 وم 8 بت مرر

 ىنقلا تاك رداوفأر يقف 5 ىلضْبالدلاوتدروف

 "لسعادة رتقدعإأن هوةرشف فدأن ا

 هدو

 ديا ل قفا فر ةفم ضرأو ضرالا فرم د +ةرشعلاو لاق هوحخوأف دس هوأ ةريفح

 20 0 4 1 هي 13 اما الآ لم قرشتتلا ناسلا ده قرشلتملا نا هوو 1فدهو لج نمرلعل عا و

>8 
 سهو #6

 هو هممو و

 ناوصلا وفصصت ىدنعادهى 0 لاق رققم سرفوةرةفماش بكرلا ىلا و 2 دال طااك

 لاق مظلل بعت زر رعود هرك ذقآسوءاغلا لي ىااقلاو ىف كَ ازيفَمتلا ىنعملا اذهب
 مو مه م35 ءهمهمرو

 ارقفماردشواوقاءنيلح 3 ةمعأو نوصو نك رن ”ارغ

 565 »لع سعو

 أ ىلا رق و هن سأرلا لَحْدَم صمام نمذوخاموهو كرهذال لا

 لا 5 ا هوهو
 و2 2 و

 2و

 باعتل اريسفتلا يما 3 0 "لعل ا لاك 3 دي 0 وتد ةرقفل ١ و

 و
 9و شهم و و و هم و

 روقفلادحاو واهمهاهروة تو س فنا اروقففارعالانبا بلعت مثهب ويبسالا ةرقفلا كعمل

0 0 0 
 ىأ ةفرغىلا هملع قرب عد> هنأب ثد دإا ىفهرمسف سّسْخ نمرعقف ىلعءالبالا ثدي د--ىفو ردو

 - م و



| 

 ا ا ل ا تل كو ل ف 00
00 1 5 0 

 عالإ (رتث)  ءارلافرح ,, ءانلالصف

 2 هد هس 7

 ناك الف امئامارضتسالا ترف اذاركملا ترّقف نم هاصأو هقلغمنوكتفد وهضماغن 7 تك

 مهفصوت ال. وأتل ا قئاقدب ةضماغلا ىلاءملا جارغتسال عسشتلاوثصلا نددت نبي د ردَقلا

 لاق ةفورعماهنمعةم بكر ريل وكلذي

 ناسالا حور ىدوتةنونجم #* ناطنَشال ارقام :

 ىرجت ىتااةاسّقلا مفريقُ ِ ةلاس وانس اذائشلللودتبرعلاو بءتمايلارعسلانال
 عدم بسمو

 نبهتنادمعن أ ةصم# ثد : ددح ىف و ةاندلا نمءاملاح 0 ِرقَمْلا لدقو عيد رالا تدع

 9 5< -- مس # هو

 هرغشد رعاه ار أرق ربعبلا فنأ ارك نر لاو ةاسقلا مفريشتلاريققو أن يع فح رطو لتقل

 ب 3 ّس ىو وث:همد مود ة5ةهم

 هلع وارزق طعلا ىلا صدك ىت هدد ار اذار رووا ارهفدرقشبو

 ادم فر فارما هنن ةق!ىضواي تس ونسال 00 رو كلذبّبعصلا َلَلدلاَر رج

 و

 و علا ديزونأ ةرقاسغلا مهبل عدق مهلوق هنمو هش ناك حو قش

 ةرقافا متدحاو ىهاودلا ىأرقاومفأا نس دلامخ نأ تور يدعوا رقفشالث ىثولاق

 لافربرلان موِقعلاعبل !فنأ ىلع عقواماقلاور وللا ةمساخ اقارب اك

 راو يلا هعّدشتو 00 وَعَلى قوي

 00 لالا ١ نمبعصلارشفيدقودانزونأ كرم زل ةقزلا نوكتدا زو لاق ىلا ارعالا نا

 هر شم ىلو ىذا ىلع ريا لعجمح ص نمهعنجو هلذين أ بح اصدارأ ا ذاف مطرف

 تشمل طسو ا هرقق لعرب رسال هجلولذلاو عصلا نب ناكناوءاشف كم

 بهذف ىلع الا هر ير ل ا عل ط سدس .نادارأ اذافعسناو

 ىلا«: هلوق ف مصاعن ءدلاش ىورو روقشم رعت ورَعَملا كذا "الايس اذاف لاك هاش فدك

 وهو
 مويددلو موي ثالث مدا تار دو ىبعشلا لاق ايحث عب أ موو تومأ موبو تدلو مو" لعمالسو

 روم "الا ىهتارغفلا ميهلاونأ لاقو لاق مالا هملع ىسعرك ذىتلا ىهاي- ثعبي موو تومي
 نأ 0 0 0س م 5 م .٠ .ز| . 5 ٠

 رومشلاة م رحثالثلار ةفلا اولعسا ه«_:عهللا ىضكرناممع لتقىف ليقاكمضلاب ةرقذ ع جس ماظعلا

 هللا ىذرةشاعلوقىب دسقلا ىوروىرهزالا لاق هقال_1ل|ةمرحو مار ف .]اةمرحيو م ارا

 رن ةدح أولا رهظلات اك رخرقفلا لاق و ءانلاريسكي عي رئالا ارمله -نم بوكر رملا نام عىفاهنع
 و سم و

 عدرأ هنمبكر هنأ تدارأ أوبوكر لا عضوما من“ د 0

 وه دوم 5 0

 0 . 8 5 5 . 7 و



 (رقذ) ءارلا فرح هي ءافلال دف 005

 01010100 هس سم صمصسسسسل
 7 م 01 ا حمر ووو 2
 ةدحاولاه ازرحوهورهظلار اقف بوكر نمذوخأمهراع ارامل ع هتلارقغا لاقي توكرلا

 هر وارععن هم ىرتشا هئآربا ثيدحافو اه :روظر اداه نمودأك ْرلا ثهدحىفو ا

 ص مارا ارتد ا مه اردل>ر نم ض الس ع | ساق داع نط اة دا للاءرهظ

 ؟ 2 .٠ 9 .8 ٠ © 9 ٍِء 3 7

 كضرأهرع أ ككاَخ مر | ةعرازملا ثدد- فو ابروهفهّس ادرهظ نمراص املاقفهتاذ

 1 هل هذ عامود هو و سره
 كلذكو رهظلا ىوقرقفمرهمو بك رين ن اح رهلارهظر ةفاورهظلان 1 مضراللهراعمساةعارزال

 ءاوس دوور قلااذهو مع اذ هرعت باش نر قم ىأ مالا كلذإر دفنا لرعشنبا لحرلا

 5 ع7

 همق 07 اوازحئش 1 زةقمفسهنملايهنتم نع ةئئمطمز درو سف ىذلاف ومسأان ا

 . 5 9 - اان را "وش ني

 اقل لوز افاتاويشراعلاذسؤديلغذقا لس ىلا فيسرسا ناكشي دهسا قو 0 "“- 3

 هو مر : 3 م ّ : 8
 ناس>راغصرف> همف تناك هنالراةفلا اذ إو هيلع هللا ىلص ىبنلا ف. ىعسسابعلا ون ألاف

 ”:نوياع هو منيو سي ولا وح

 لاقت رار ءشلا ضعبهراعتساو رفاه عج رة م لاو

 ملقفوهريغن هز م و6 14 #4 هنود عواصالراَوذاغ

 "انور تلا بنلاودمش مبا هريغ نم لاقو نانسلاوح لا مدعم ورخ "الانوغ

 0 كلاما لرَف أمهلوقن ا ليقدقو عارك نعردان نقف عملا وتناجلا

 سكي ملبسقلا ايف سرغت ئارئلاريقلاو وشم رفة كرو ةرذحلاةرةدلاواه نكارت 0

 2 ١ رقشتاهأر رد رثن للا ورعملاو شو ندا نيلاو ةو. سك اقول ركد 60 وح

 ريق ىهيثيلا كلمن مدلاو ليسا قربا هاو س دك مت م تسر غفرت اهلرف ه>- تسر ءاذاذب .دولا

 تاّوحاذا "هل .سفللر هد ةريغح ”لدل اريققو تسرغاذا "هليسفلا لوحر ةدريفريقملا ىرهوما

 | وراد ربقار دف بهذا نال - !لاو ثددحلاىف كف اهيو سرغتل

 وف 26 - ى م 2

 همعهللا ىذر سنن هللا دبع د د>- ىو رةفاهعجو والا اة ربك

 5 5 : 3-4 .٠ 9 اة أ . . 2
 هنعهللا ىذر نا .هعءثد دح فو اهرابا . نم رب ىأريبخ رشف نمريقف فاهارتف عيتاذملا انعم

 هللا ىذررعشم د_>-قىو ءاملا هليلقلا ىشورت ى براد ريق ن مروص وهو برش ناكنأ

 س ه ”ع 7

 ثددح ىو ل اعناعمنع ةىأ ارسم روع عمن ءرهوألاَقُف س ملا أ سهارك ذ دوهنع

 ' دلتا قطانلا جدت .اورومال ذكرت الانبا لاق علا نورَمقَي سان تقرا

 مهنأ ىعن ىعملاءاهقملأوتانا و رلا حصى دمع ىهنب رخأتملا ضع لاهولاف سكعاانروهملاو

 نوحردس



 كرر < ذيع | نمل ل ار 1 3 كو 04 رطل صا 6 7-7 اع مي“

 ا ا ل
 0 9 1 يام و تل 00

: 0 
00 

 ك0 شنر ا هاتي قام
 2م

 تساُعلضنورمشعو عبرأو راق ورمشعو عير ناسّنالل ميهلاوأ هذه نينار هلاحالف

 عالضأن منيعلض لكني نيفتكلا نيب لهاكلا و لهاكلا فتا راقتعوعو قنعلا تارا

 تارا ىدو لهاكلا تا راق م لمع تا راش بلا لهاكلاتا ارا ا

 قرفت ةدحا قرات لاقيه نينملا عالضأن ملص لكني نطيلا »اذ < ىتاارهظل 0

 راف ءاقامهُدعيتانارعلا مهل لاقي و نكرولااسأرداطقل ا ىلب وةاطَقلاز هل اورهظلا 0

 اموات ةرءاخااه راسب داس ع واهيل تميل رخآتا راق تس ىهوزلا

 "ل ادقنعلا لص ىف وراقمهَمهَملاو لاه زمكلا تاراَققنمةراَققرخآناسلب ناذللا نيكرولا اسأر

 تبان نيدبزْثي دحىفو غامدلاحي رضفاهزر فيستا ىتلاغامدلا ةوكف

 قي و نع ١ داش .دنو دالك ودصحأ رشف لك ةرقفن وال 'وناتنئاغقلا رف ىلا بندا بكن يرام

 ةقيط لاه راقت كد رق لبر ورهطلا

 رفق نوهوعبتسل ا هناعدلا ىنسْتاذاو

 لاقيراقذال ةرساكلا ةيهادلاةرقافلاورهظلا ربا يشن 0 ةفىميةديصقلا ف تدب دوجأو

 ا

 لعفت نأ ةوب ىعم لاَ ةرئافاوبلعشي ْن نت ىلاعت هلوق قف قحسا 0 لاك ةمهادلا أمر هي هبل

 ىئاودلا ىهعبادعلاو ةمامقل اءا_وس 1تءاحدقولاق ءارغل ا لاق كاذوحو ناذعلا نما داي

 ناهرهاظ مسولاوهوهلوق الرقي يذلا ميراوتوت اذا ةاغلاورهظلارم كت ةبهادةرقافلا ثيللا لاقو اهئامسأو
 2 || ع ءلطت ه ةأافلا -_-ٍء د مد 5 هدد

 3 1 5 5 ررخى هر هقترقفى ل ةهترءاصأل ايو هر طر اقف ترد ىأترقا ١ 2 و مول لع ناطر 1 لا ؟ىورتاشلاو لا

 بتكلاىفهديؤبامدحنلو 0 «-و 9و

 اد نكي لنافانب دءأب ىتلا نيد ءاولا ثيدح فو كنمررقدقه انعم لدقو همرافى ًهراقف نم كنكمأ ادصلا ع ًاوهرهظ

 اطوس ةراسعلا فل _ءلف

 ةضهادلا ةرقافلاو لصالاو

 ررحو لا سول اوهورقفاا نم[ ت

 ىمعم مأ هوحو ةدسءولأوت ذو هس نم ننكمىأ هما ديصلا اقف لاقيهملا ضرع نا مالسالا

 هنعنادارأ هممارلهر اقف مديصلاا نكماىاىرنابصلا سدس رتل

 نكم أوكلذ ل“ ا تامالفروغتلادادسلوت .ومال_ءالاةض ىمدو زغلارشك ناك ةملسم

 هيلعاهد رع روس فتح ًااماهكرف تاوع رلاىل_>رلا ىطعي نأفراةفال املاك وى ىرا اوعلا

 هريعل و م ارقفاو هدرتم ره س قد ةهرهظ نكراربعيت رعااذا ا رييعتأت القت ,رقذ أت دكسلانا

 رعاشلا لاه ىّرمعلا ل اثم. لع ىرقفلا نهوبوكرللو المسا رول رار
 0 هس © ه محو ع د 8-

 ْ 26 االو رمال هيفا 03 هروطظ ]يسرا دم

- 
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 هريعب ىلا ١ مع عامي دخلا ىفو اهراتفورعأ ا ننال ترو

 وبك



7 002 01 

 0 (رقف) هارلا فرس ب ءافلا لو ما

 3 ل ىلاءا ارم نأ ىلاعتهننا لاك حاتحما برعلا دعبل ةفرعنبا لاه ىلاعتهنلاه-جر ىفاشلا

 ةسسء و <

 7 3 يح نم هدنكس داع ادد هناك ادار ملام دة ىزاان نئكسملاامافهءلانوجاتحلا ىأهّنلا

 | هل لحتال ةةدصل رقلا ىو ها دقانبكسمناك اذاواذم كسماريقَقناكو ةقدصلاهلٌثرحرْمَملا

 رار لما هوهو 0 0 :نيكسملانالف برص لاَ نادغللا فاعتاشناك ذا

 | وطعم دانت ة دسم مهتنكسم نكد نك ذل ةهج نم نيكسملا مسا هةلاسغاو

هئاصناوةفيرمثلا هللا هذهّلدَع هنع هللاافغع (مرك مانيدمت هتلاديعلاه)
 1 1 أ اهفاطلاواهمركوا

 5 م 6

 : ١ ّْ أ لأ لام نمهملعةقدصلا تاقتناف رق ةقدصال نحال نيكس لعلام ًةقد صمد

 هةموو ب

 !َ ||| لاما اك زوهو ّىغلا ىوذ ىلعألامريقلا نيك هلل ضربنا انما ىذةرسكن لاَ دغلايذ

 1 1 | )نو و و 7 ةث سس © ع 1 2و

 الأ ةوحادتعج نمىواستءاءاخلاةأكز زوشو 5 ةَرصُ ةردقلا ىوذ ىلع لبلذلا نيكسمللٌضرْدُم ورملاو

 ا ١ ى زاخا و ةردقتلا وغلا وذ دوه هناحصس هلتاو ناكماو نيكتن مءامنغال] ىلاعت هللا هلءجايفنامبالا

 7 "كم رعافدس |ىفةبغ رلادلاو ذل نكس ارضنا و رقلا نكس لعد سلا ول

 مارة ةاولو قي لودمااولا 00-2 هبوسسلاقو دمج غدا لا سو ىغلاو ةرمصنلا

 اهلدحا والرشفلا هوج ورقات ردت رشا ن مهلا هع اودداب نراك وددت وه
 هم 2795و

 3 لاو اا ىغأو هلاوأ ىأهروقف هرخأو هتجاح ىأهروُعمهمل اكسو

 8 نب ص

 3 1 هناهةب واعم ثيدح قو هرشفهوودسو هانغأ ىأهرقافمهّلل

 ورثوسص ”» سد

 عوُنُقلا نمفعأ هر اق 5 ينغمف هحح ب ركلا لاس

 ارقام .وأ رد ا ردصمرةدم عجن 05 زوجي خالل اوهباشلاك سامقريغىلعرُ رق عجب رفافلا

 ىكتلا عدي الف غتساو رقتفا امماعفىفلاسق» دال ذاق ءانن او همام نالفمهإ اوقو

 0 ندآنمباصلا ماظعن مضت |اموهو رهط انة ددحاو غفار ةفااو ةرشفااو هنم

 | كارعالا نا لاق تارقفو تارّقفو تار عملا فل قو رمق عججاو بلا ىلا لداكلا
 نورمءوىد_>ااه 6 اوةرشعناتريعنلار فك

 م ا | اا رمدعو ث الث ىلا

 || داعي نام رون معبا لاو هو اكل فصيدسبا لاق راّقَتلارو كمويققو ا

 لّرعألابقشلكمداو ةلاعقر « تب *,راطتروسنلا دما ى ران

 اذه دال يعض لعل الثم برضو راق روسكم اولا لاف و ِبتَذلا لئاملا لنا نمْلَرعألاَو
 1 ع رقاةدشد هديأ د عطقناف هرهظ نمهرّقف تعْزُت ىذلا روقان هريقذلا بيذهتلا رومالاىف



 ملا ) رشف ءارلا فرح هب ءافلا لصف

 75 0 5 ل 4 3005 عمو 7 أ

 ى ء”الاوءا ارّدف عم اوريقتو هفرشتدقو لام لا نهريقف ل_-رو هلامع نكي امل نوكي نأ كالذر دقو

 - .٠ ع 2: ا ه ". 6 3-8 8 ٍِ .٠

 ىدنءولاهاذهف.كىردأالو هديسن.الاق ءارقفةوسن ىلا.دللا دو رب اةفدوسأ نمةريقف

 و و 0 0 . 6 .٠ .ع . 052 دو 072 5 4 | ه 7

 نا ءاهةذةوسلهريظنو لاف اريقف عجب اغا هن افك املا ءاهبد_ةءيملبرعلا نماذ_هلئاف تأ

 «سلاوكسيونا اوم نب كل ادسبع حد ىارلالاك شعلا نمد ,هلىذااريقفلا تيكسلا
 و

 يسد كرمي لذلايعلا ذو 37 هميواح تناكى ذاارقتلاامأ هناعس

 رم ارحل تلقوا نيكسملا نمالاب نسجل سنوي لاتد هليوشالىذلا نيكس
 ىرلازروملا ىلارعالا نسا لاقوريقملا نيالا ةرانأ كيتا انسي هتاواللاقن:تاسللا

 امنازيزعلا ليزتتلا ىف وريف تهل ْ وراقتمالا هل_هفوةجاملار ةذلاو إ_ةمنيكسملاو لاق كى ثال :

 نس وركوب لاك لاققفنيك-لاوربقذلاربسغت نءسابعلاو الئسنك انها امال تا دصلا

 مالسنافىورو هلال ىذلا نيكسملاو لك ايام دونات شو نع ىرراملاا

 5 2 5 7 1 ١

 لاق هنادي زبن دلاش نءىورو هلى شال ىذلا نيكسملاو ههشنام ضعها نوكي رقه لاك سذو نع
 ءءء 9 م 0 - - هد 0 4

 بسكللا في اهتلا ند ةنامزلا علم ةديد_ثةصاح عم هبدصت ةناملاسقف ىعمابغاريقفلا ن 3

 دسعن دج لاق كا ذكو لادريقُمل | نمالاح نس أن ىكسملا ىعصالا ريغفلا وه سوا لع
 2 ا 1 2 5 م ١

 تناكفةئسةسلاامألا_ةفانمكسمءالفلا هل نم ىم«ىلاعت هلنانالان دنع ميهعااوه وركب وأ ل اق
 < 0 2 53 1 0: 1 .و ُك 3 هم

 ريقفأ نارع ال لاه هنا نم س ذوب هي تحا ىذلاو لاك هل دج ىو است ىعهوردأ ا ىف نواه_هينيك اننا ا

 تببلاو ريفلا نمالاح ن-س> ان! لب هتلاوالدارأنوكي نأزوينيكسملب هللاواللاسقفتنأ |

 ةلاكاهدهىفهلت سلو مدقتاع اوفي واربع !١اذهل تناكىنعملا نال ع #4. ند ىدذلا

 هللا ىذر ىفاشلا هذديلاو مفك ارسل علا نكمل هلع ئنال ىذلاريقتلا لقوة واح

 1 «لواسامقر ةذىلعىيمررَتلاو لاق هللا <_جبرةفش-ولأ ب هذهيلاو سكات هدع

 ىأهباحجأ ن ن.ةراَمَففهنعهللا ىضر كلام نءاربلا داع ثيدس لا قوريقفوهذر رح رعتف الاف ف

0 

 َةْفصله مهءار هلا لاق نيك ا لاواوملتافدسصلااسغا لجوزعهاوقف * ارثلا لاو رشف
2 - 

 رهسملا لا نووأن ور اهلا ليسا نونا واكف مهلرن اشعال اوناكل سو هيلع هللا لص ىلإ

 ارَشْملا لاعتهناد عدنا ىضر ذاشلا نءىورو باون"الا ىلعنوفاولل ا نيكحإ(..لاو لاق
 6 يل 3 00 0 ع 0 2 3 5 0

 اعقومويمتحاح نم مهتفرح عدن اليل افلا ةقرطلا لو او م-م]ةفرحال نيذلا فاعضلا يئمزلا

 داعالاسب _فايقتلا# ىرهزالا لاه هلا عوة فت الواكقوم عفت هفرح هن ملاوسلا نيك املاو 6 3 00 5 6

 مجرات /5- لقفع لوك نبا اهنانفتلا جلل: /17/71577 قبب هللا 1 نتمتخا طازج 77 ةقرج امو رتررو انوا 1 ل7 0اهن ل فل قت ةتطم1 ةناقل 51773 ةطحلاا1777 177 يجعل



 اذكهبيثكلا ىلا هيلاهلوق
 كلذكوهو لصالا ن ما

 ررحو سوماسقلا حرمت ف

 هل

 . سوي ييسر ل لا تا وع كاس سب ا وال تا و ا ا ا ل حو < نمل دس ا ا اا
 959000 / تيل 00079 : 7 505 ١ 3 . ' 1 ا

 (رقث) >> ءاراافرخ « ءانلالصف م
 ع 1 تت

 ككدوسو

 ريطَقلا ىارلاو ىابا لاقي ريطةوهفهكاردا ن ءهتلغأ“ ا وعل
- 

 ا 11

 ىلا ارعالا نسا ع نء غابت نمور رم ريدطقو وق هدلجر او ريطَلا ىأرلر ارشمهلوقهفمو

 رطذو هادم ىلا طاسلا رطل غابدلا ن هولا قسم رطو ادقلاشتو

 ىو سء9و

 اوع رتنلا ندب درمو دوش وةيناعةغلرعتلا ) رعفإ) ةقماخنب رطف وه و ثدحت م اىسأ نمد

 1 م ع . و
 لكسر ءفلا لاق هناىنارعالا نبا ٍ نعىرهزالا دو لاذ وح الو ديردنبا لاكش هلأ هنا

 هده

 هرغفنه رعد 5 (رغن) ديردنبا لوقىوتباذهوىرهزالا لاق نين اذااراغص ىهوريراعُملا

 وه ةمةم«)و يو 7 لنوم وو

 ٍْ فدررو ني دج لاف مهلا رقع ماووهوم اخو انوار ةةديز لأن عةرسخالا هر فو

3 

 وس و سوم 71 مو

 اًفاهقطتعر غشت لو اصصضق د اهوانغ وك ىآاها تبع ةماج

 7 وج م م و وجو

 ه 6 دخىفو ىدعت 222 مم ارْغُف او هسفن مفلاَرغقو اذ اكب قطن عي

 ع مَ

 ىملا فرغ نر يكلف 24 ارتد نع هللا الز نق يدق هضم ىأ | ار همشليف

 ةرغاف ةيظع ةيح ىهاذاثماا وة السلا يوان لءىموءاسمثيدحفو هناك

 000 89 س ورم

 اول ناك دلطاقأ ترتف لزق 000 تطقسال" ىدعملا ةغيانلا ثيدحىفو اهأف

 86 تسرع 5 و 76 ءءء 9 صرع

 نآالاءائلاترغث هءاوص ىرهزالا لاك تاينلا حبو رب مر فمن ورطفتت امم ةج فاذا هاف

 0 مم ل وهب

 مسلك اذا لا نالءانشلا كومار عداو هقدممفلار ءقوع ءاثلا٠ نمةلدسءافلانوكت

 كسرة ىلعراصفَولاذا ان رلاوهو محلا ارغق سن ذسعلا فو هذى هاف :رخةهلارطت نه

 00 ستة- مسمع 9 ل :

 هلاخإىرهزالا لاق متو مفاذاديولار ملا ثءللا لاق تكاذادرولار ملا
 وو وم 2 16ص

 : ةوعفلا تيم هيو ةعساولا ضرالا را دولار ةدئاوءاردإ_هجو هفصتنواولابوغقلادارأ

 لاق ةرغقةدحاوا ةيدؤوألا هاوخأر 8 لا رك راو ها اذا ل لا ىف

 رففِسمَكلا ىلا هيلا ىف 5 دقروت لا ضورلا فضلك ْ ديزني ىدع

 تال يع «-برعلاناسرةنملجر بقاراغلو

 7 5و م يصمم

 راع طش ضلت رغفك #3 هتبقلا ل نامعتلا ىّدكترَعف درو

 وم و< هوور

 مكي فنالا قرب يود ءاقلاوىدنهلا ارفؤل يذلا لوصأ هنا ليقو بيلطلا نم برشةرغاقل و

 هو سو

 لاق عضوم مسا كرولا هاير غا خلال ةيودو اقلك ةبلا تشم انا

 مو ةمسع ا اع و6 5و م ذة 9ع بم نسل

 اهرورتنانقلاو ىرغشب تلا * مار تح معا معس أو ةرعرشل

 ةديسا ةئيِدرَةعرمملا وثنللا فففشلاو نعَسلا ل روفل دش ةفلاورَعملا (رقن)

 تنين ىدأا كوس اع لا ماي را مات يت تاه ع بيار
 9 5 32 ٠ - 7 5 فدشمو



 ل (زطف) ءارلا فرح « ءافلأ لصف

 ءادنتبالارطقلا لاك :رطفلا ىلعذلو د ولوم] كح هاوقف ريثالانسا ىدسا لاك أم انههةقادلا

 :ةليلاو لبا نم عون ىلع داو هنأ -هملاو ةيكرلاو للك هلاملا هم راما عار

 لدعم لست ل ديا راهرشبلل اهعرات خراب نا . .ةسالابلع ل رولفنيدلا لوبقل هَ

 ىلالملاو مهمات : المهعامل !ىفىراصنل اودوهيلا دال اوأب لم مدماقتلا ورشملا تا [نمَدف

 هيرأ ارقالاوىلاعتهنلا دف رم ىلع دلو دولوم ٌلكدانعمليقو مل لاَ امفلا ىطنقن ني مسمنادأ

 ةاذشا ايةرركتوور طه مدعو يسارا ين ناز اعلام نا رتل ا ًادحتالف

 قو هيلابوسموهىذلامالسالا نيددار ادم ةرطفربغ ىلع ةفيذح ب دح فو ثيدا ىف

 نأأن سها ىتلا مالسلاو ةالصلا مهيلع ”اسنالا ننس قمة نمىأةرطفلا نم 2---

 اها ىلءىأاارطف ىلع يولقلارامجبو هنعهقلا ىذر لعشر دحففو اهفو-مبىدتن

 ترف .ةوتا راق لاقي عسجاءاط رع 1 ؛تارسكوةرمسكك ةرطف عجب و هود ةرطف عرج وظف ةورطف عجب

 تراتتتاناهب رضع تالت عساكر نقولا طقومأشن أى شلار طقو همس نبا تارطفو

 لاك اري هرطْفوهرطفأورطق رام دقو موصلا ضيقت طذلاو رطفلا مسالاو ئاصلل ارطلاو أيد

 رطشمو ردصا ايف صورطف موقو نورطملام 8 طفلا و رطف ل جرو ردانَرطا هَ هرطقهن ويدس

 نال عبباذهل_ثت داتا ن-حلاونأ لاق ات رز ليو ءريطام موقنم

 هيلعرطشي امروطقلاو ثؤملا ىفءاتلاو فلالابورت ذم لاف نونااوو اولاب عمي ناا ذهل _ثممكح

 ىأاصلارطف أد ةفراهلاربدأو لءللا لبق اذا ثي دخلا ىفو هملا بو سنم هنأ 6 وطبملا َكلدلَو

 اير ل مناونيرطملا مكح راصد قهنأهانعمل.قورط نا 4تاحو وطفل تق وؤلخد

 ىلعوهلمقو اطمن مهل ناح ليقوراطفاللاض هرعت ىأ موعجأو ى> احلا رام أ ث د ديلا ه_ثمو

 ريتا ف الخرم اورطملاهمف نابنتسا ىحّيعلاتأ أرلا ترطفوام ميلعءاعدلاو امهل ظيلغتلا هج
1 

 اذا ارطقهرطف أ نيعلا تر طقور مت لىذلا نيعلاوهو
 ريخربخ ىدنعلوقتةكاردا ن ءهتلعأ

 0 ماو سوا ىوص معضم س عي « كو

 لمعلا ثيدح بيرق ىرطكأ ريطق سحوريت“امةيوعفثي دحىفو ىرط ىأربط نو

 نيعلارطقوم ولا اومجاخلار طفاثددخاىفو 000 0 .ورطذأك ماصلاُّت روطف لاش و
 و ةن« ووص وم ةهم

 ترج ناسكلا ةروصقم ىرطف عج او هرم موهتعاس نمهزيشخا اداريطفوهفد هرظضنووةرلاخا

 لكونيسطلا كل ذكو ىنامعللا ٠. نعءاهريغبامهالكرطقةيخورطةريحو فا ًاريسغب هنرطفو نقلا

 م ةهم ”ت وي 5 و سرع

 را لاو تعاد نسوزعت < مهنيقت نأوهونيطااونيمعلا تر قتيلا يطق كارد( نعلعأام



 ديار كن دا كار اب ار اا هر رشاد لا "او

 لصالا ضايباذك

 ا و ا ا ا و ا ا او ا ا نر
 1 د" 1 : 5 1 . 5

 - (رطق) ..ءارلا فرح ٠ ءاقلالصف مد

 0 راو العمل ىلص ىننلا لوق عمو قدا لاقت هلا لكن ليديتالا هيلع سانلارَطَق ىلا هلل

 0 تنس اهلنا كلَ لوقي ليدستال 1 اوقو هاد ةرطفأ أرك ني> ةرب ر هون مسام

 ا ران الهو ةنبلا ءالؤعلا قف ةماسقلا مولا اهقلانوهةيرذ لكما بسمع ٌرمأنيحيانل
 ' || هتتاىلصهقالوسرلاع مالسلا هيلع رضألا مالغئرتالأت رطل كلت ىلع دو 0000

 1 | هتقلكم اللا هيلع رضاها العأف نينمومني ولأ نيب وهو ارئاك يلون هعبط لسو هملع

 1 | هلوقو لا هلع ىلا عدا دز الا كل نهنلا ءاراف كلذ مال_سلا هيلع ىموملءي لو هل فك ىلا

 1 ٌْ | ثيداولل نم مكماكحأ ىفهسيلا نوجاتتامم كلن نيونالاءلوةيهنارصتيو هلادوماو 1
 سدو ص

 0 | ثيداوملاوةالصلافنيوالا مكي امهداولا اومك اف نينمّومناونالا ناك اذا لوقي اهريغو

 مكامهداولاومكحافزيرفاك انك نار ماكحالاو
 1 | امأو ةالدلاوشيدا اوملاف نأ . رفكلا

عنبا نا ىرتالأ كلذمكل معالفاهل قل ا نمل
 ! | قئدكمِيلاَب اعما ىخذر ساب

 3 ظ أ مهكانءلقىنلاى كل يرمللا لعام ماينصن ”َتلعت هيلا بكن يكرشملا ناسدلّتق

 01 | اركمناكورا دما اوةنمسلا هأب هصخامهيهتاهصخامل كلذ فدحأ ريفا لير اناا

 5 ا | موقلافطا كلذكور روصنمولأل اك كلذ قىلاعت هللا ةدا ارادمك كل نطابلا معمل لحفر هاطلا ىف

 . | لافطأ موكا ذي يلع اعدلازابهتسا امنا ىرغلا هسييلعومممانآىلءاعدنيذلامالسلا هملعحوف
 | ظ

 هم فو

 . || مهنادلعأف نمادق نمالا كموق نم نيريزا ةلا تيكدوتوبال مآ اعل جوزعمل دال
 3 ظ [ميكلا بعلتمنا يمال اوقلاوهقصما هلاك ىذلاو روصنموب لات ثكلا ىلع اورطف

 1 | سنا نعم بوصتماهلعٌسانلار رَطَق ىلا هئاًةَرطفل_بوزعدقلا لوقف قدماوبأ لاو ةييلنلا

 ظ | اهلعولَح ىتاهقاًةقلَحىأدقا رف عسا املا عج ان مب هل اوق نعم الهلل اًةرطف

 1 لع قانارطقهللا ناءانعمةر اغلا ىلع دولوم لك ملوهيلعهقا لص ىنلالوقولاق رمشدلا

 1 َ | اون لعمهدهشأ و راك هن كيتو م راد يدع وجل عوج

 د ظ وهدولوم لو لاق نينو اولاف هلوق ىلا مدآ ىنب نمد , رذسخ ا ذاو ىلاعت لوقوهو مهلا هنا

 1 ألا اهملع سانلا ارطقىتا هللا َّنيدىأهقلٌةراظف ىنعفاهةلاخ هللا نات دهسا هب رذلا ثلانت نم

 ! ظ ظ | وقف ميملاولاف ثيدسألا عمود اي تارا اياد

 0 | ليلدلاوةداعسلاوءاقشلا نماهيلعسانلار راو ىتا هللا ةرظف عااهيلع سانا رطق ىتلاهتااةرطف

ئا قاد ليد الىلاعت هلو كاذيلع
و [ةسنج نههلمهةكشاسا ليدمت الىهن

 5 | أءاطتا رطل وران

 كاضرإ
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 مهلا وأ لاقو ىلعفلا ىلعهيسمت لاق هنا قامت ليدل الاوياع سائلا امد ىتا هللا رامف ىلع

 تاب سات ىذا ناو ناس طدى دولوملا امل قاع يلا فاطر اغلا

 ١

 دوأو .لك لسو يلعدقل لصونتلا لوتولاف رام ىذل دبعأالَلامو ىلاعثهلوق كاذكو ىةلخ

 دوك نرجو منو ذافةواقشرأ داع نممحرلا فايع ادق ىلا الا ىلع دلو

 م” وو هو

 هيون 000 اكو مننا قاتم تا تركوا ك1 ىقدا اسد نانا رصتؤ الرق

 مس

8 ِ 

 ةرطفهذهفاهياعر اق ىلا ةر طل نمهلق. بسام ىلع تامدغولب لق تامتافهنا- أهنعرتعل تح

 نأومنئاالاهلاالاداهمش طواله بعلب رعت جااقناكلا و هود ةرطذو لاق دولومل

 ىضر بزاعناربلا ثيدح كلذ ىلع بلدلاو نادل ةرطغلا كف هدنع نم قطا .ءاحهلوسرا دمت

 تعش نم ّتمنا كنان لاك و ماناذال اوقينأالجر لهنا سو هيلع هللا ىلص ىبنلا نعنع

 رطقةرطقمذ-هف ا لع سانلارطق ىلا هللا رفا غينح نيدلل لوجو قأذ هوقو لاق ةرطفلا ىلع

 دقو لاه لعأ هللاو شلاش : لكبر هقلانارهنف رم ىلع نا سنا لكوطُل قولا نموملا الع

 ىلا لاما مدا لس نم م رخأن يح مذآ ىباهيلعهللا ارسل فلا ىلع ذوب دواوم لك لاقي ظ

 ينافي اولاق رعت فلل مديت يابن هروؤلظو همذآ ىنن :كيدالار

 نآرح . الاثيدحلاهليوأت لاقفشي دا اذهلب وأنت نعل سدهنا كاملا نبا نع ىنغلب سعوا دس لس

 مهنا ىلا بهذين يلماعاوناك امج لع أهلنا لاقف نيك رسما لامثط أن علئ لسو هنلغدنتا ىلص ىننلا ظ

 اذهريسفتنعن سلا نيد تاأسودسع وأ اهرفكؤأ مالسا نفل أو ريصيام لعنودا [وبامنا

 ةرطفلا ىلعدا |و ناك ولهنا ىلا بهذن :ضئارفاال زنق مالسلال وأى ادهناكلا قف ثري دا

 ضف 2 وأ لاق ثارفاك مهو لمنال اروالو امه ر وامنا و هد دونا ىللتقت امم

 ىلعداإو د دو وم 3 وه.لعهلنا لصدتلا لوسرل وقنا ىلا بهدف ثيدحلا ىعم نسما نيد |
 م

 لاقد- مين ملا كاف سنع ضئارفل لوز مو هلع هللا ل-صىبنلا نم مكحتر املا

 هللا لص ىذا هتربخأر ير ذا ىلع دلو دولوم لك ةلوق عمال هيلا بهذام ىلعمحالا "1

 ةراقشوأ هداعسن هزعو لجهللا مانا هك او دولوملل هل نم قيس“ ءاضق نع ء لسوهيلع

 نشردحلا نيدهريسذت رعت طخ تأ ارقولاق ماكنا فزنا ابل نوكبل خا

 هيلعهللا ىلسص ىلا نع هنعهللا ىذر ةريره أ ث يدح ىور ىلا هاربا نبق ضمانا

 ممو .٠ س5 < 0 4 03

 ةرطقثي دل اذ بند حامدعبةريرهولأ ار قمث ثري دخلا ةرطذلا ىلع داون دوأومل كح / و !



 (رطف)  ءارلاافرح » ءافلال دف م

 ماهبالا وةيامساابةقاسنلا بلح رطفلاىرهوملا نيتيبايسل اونيماهبالاءنيثالث دعت مالك نأ

 لوقت ذئتعاس باح نبللا نمل -.هاقئئرطفلاو بيذهتلا بل نيس نيللا نمل بلقلارطُلاو

 راتقلاو بلي ةعاس نيلي اور عونأ مبلل رقاع# رارملا لا اًرظفالا احم

 نبا عباصالا فارطأب ب ناطاوهوار 00 راق أةقانلا ترق لاقي بلدا ىفرطتلاب هن ا د

 كلدكوالماقالانءللا ح رالف عباصالا فار طارالا نوكيا هنال با, انهيش ىذملار الاهلي مم

 ليقواّاسىأامدءامدقّسَرطُتَت ”نمذوخأم هرطذلا لدقو كلذك ىملاسدلوالملق رض ىذملا

 عولطب لللالا نماذج عولطهبشف علطمانرطف لاستي هنالريعبل بانر هيسشهنالارطقى ع

 ”نياءاورو عفلاردسبعو أ هاو را اس لعق! كاز يلاتف ىذا نعنع ق ضرع لاسو كلذ
 كود لس ال

 ريعيلا بانرطقر د_تمند ع 00 ل ا طفلا كلذ لمت

 هه
 اهتءلحاذا اهرطق ؟ةقانلا ا طموكو اهتاقؤىذملا حيورخ بهمس ماطو مدلل اًقُشاذا ارطق

 | لاك لّرباذا هناترطقو ع رينا ةجل رووا نيرمال ا ميسا رهن ملام آر جسئاصالا فارما

 طق نع ْيِقاَّم سابا + هرقنعهصئاروهتىتح 2 رعاشلا

 ددعشي د> ىفو تعين اذ تايئالن رالا ترطشتورطقت كلذكو قشنا اذا بوئلارطَمْناو

 تابناا نمرطمئامرطفلاوماهبالا فرطب نيعبسٍص ادا مات نأوه ارق مأارصَما ملكت فكك ملا

 بنعلارظفلاو رو دجاو هنعر اقل سس ضرالا نأ الماظنء ضباء مكلا نم سنج اًضدارطفلاو

 بيجاعتلا اوييجابتاو ريظأ 585 مولا تامنلوأ ًاريطاغت اورِطْمتناْضُعلا نال« بؤر تداذا

 مالغااهحو ىف 2 رطل و ريطافُمل اود وةعل رالاة دن ةنمءىملدحاوالو جملاريسُنامي و

 1 با ,كلاريطافتالامعدق 5 ىلسهجونو:لاررطاَ لاك ةبراملاو

 يدور لابم راقي قلك | هَهاَر طقو اهزمتار صو هعناصأ ًارطقور وطن اهتدحاو

 ىذر ساس ءنبا لاف ضرالاو تاومارطافهتادجلازب زعلا ليزنتا!ىفو عارتخالاو ءادتبالا

 لاقرب ف نامت ناس ارعأ نان ىتح ضرالاو تاوعسلارطافامىردأت ذك امام.غدتنا

 نءلو أ[ لوب ىارعالا نبا عمسنا سا.ءلاونأرثذو هرم تأ دتبااأ ىأاهئرطت ان اه-هدحأ

 باعثدشنأ قال ارس 5 ل5 :رامذلاو أد ,اىأاذهرطت

 وكلا ةرطفف * لج يلا لان دق اعنو5
20 2 

 هلوقىؤءارغلا هقلخ ىَأاَر طقم ضل اندر طقم :١ ,طودقو هيدق ةرعملا نم قليلا هيلع هلئار رام ةرطذلاو

 مسس لاا

 ىلا



 8 (رطف) ءارلافرس » ءافلال مف

 ميا لا نس نسا 0 م دور 2و س

 ا الا مرع سايل قاد 2 رزاقلاقيرطلاازعمودب

 لهنا ةقلح لب ,وطداةنمشرالا قعدصام 7 4 كداكد ف ”لمر دخت قد رطْةرزاَقلاو

 39 لم صم

 رزافلاا د الوش وذا هؤلاء تح هاون اواعتقيرطلار زال ظ

 0 را موعص

 ا ةنهرزف 06 در لاس دا نسور رت اىدر اطوهو رزاق نطانةخاو

 سو 9و .

 ةرامع لدرلا حيرت هلوق لغلا نمبرشر زا اوةحارو للا رخت ةحرقن 2 هلع ةياعلا ى-منمنودد فلا

 عا ثاسنالا أ مس ماقأأ م و -

 05000 ضيفت نب نايذني ارَووهوناهطْعن مىسولأ ةرازق ل بقو لقي ثالاو نوال ازووةرج بف
 يي هد وو ور و

 ار مضل يدرس يورمسكسلاب هريس 0 ةلارسف نايسلارسفلا (مدإلا نافطَعْنثد رن

 ا يقم هلأ
 نسحأو لوز ءهلوقو دحاو ىنعملاو لد وأتلاوريسُدلا فار ءالانبا لئمرسُفتلا ودنانأ ةرمسسفو

 نيلتادح درب وأتلاو لكشملا ظفللا نعداَرملا ف شكري سما ىطشلا شمت

 ءامللا ىلا يدسطلارظنر سلو ىل سعب نأهنل سى أ ا ذحسح هُبِرَسْمَمساورهاظلا قداطبامىلا |

 ضرملا ىلع هند ب ىتلالوبلاورَسْمَتلالزقو داون ط او ىره والات رسشتلا

 ئثلاوتسفتفرعياوث لكو ةسوتلاك م 1 هولا ةلع لعلب ولدت ابطالا هير و

2-_ 0 2 

 قفسل ءمشلار 0 وهقشدر 0 هرطفن اقأ 0 0 ف 0 راف هنرسسمكو هقءانعمو

 نلعت كلل انروظفا ا مرت لهزبزعأ الد زملاىفو دوطقمو ارطقلاو

 د

 هادو مانشيدحلا فو تشكن 1 ءامسلا اذاىلاعت هلوقهنمو قشلار طفلا لصأو

 مص ©

 روطفلا مالا ا كاوه 3 هيف ترد باقلاَتَْعَش

 سم8 هه

 راطفذخ اهنمو ىدعت ”ترطقت نت ع :لاش يق اىأمام 00 لس وة.لعمللا ىلص

 0-0 ءاهشأ ايزعلا لد ز/تلاىو 6 او رطف 200000 هدم نبأ هاف خفي هنال اصلا

 ةرتتعلاه قوقشو عودصه.ف نادم 00 اكبسنلا ىلع ذ

 اراطفالوَةأ الحال «  ىكوهوةقيقعلاك سو

 راطُقلا فيسلا نمذومرشالو هدس:ءريسخلال ىذلا مْدَقلا لاجرلا نم ئراطقلا ىنارعالا نا

 نايم»لوقورطافريعبوهف علطوَقّتاَرط ةرطشي ريعبلا بانرطقو عطشمالىذلا ||
 ,2 -و م س2 د و اي

 بابن م ةقانلارطفو هلوق روطفلاة م" الةالع ىلع 37 ىريمأ لمن أل مآ
 2 5و

 أمو ءارفلا نع برمنورصن هانعمل-بقو مث 1 ,لفاهريسغ ا اهلنا قولا برو نوكي نآنوح
 هدافآ طقذ «رمصت باد ع نمدهاوس

 مأ سوناقلا عرش
 وهلدقو هعباصأ فارطاباملح ا امفاهرطشتة اكل اوةقانل ارطوو ةقتومامانروطق دنع و1
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 ْ (مزه) ءارلا رت هه ءافلالصف عدم
 سس سس سس سس سس سس سمس سس سس سس سس سس سس سس اس سس سس سو

 .٠ ا _ اما د 030 7 يا ب نس م .

 تالف فنا رزق لاق وع ود صلاوق هوه ارو 2 اوهّللا نك لاقفد. قءئامت 3 اةفمص :روهط ١

 8 )هس عمق

 رْرَلا نم سي رقزر فلا ةغللا لهأ ضعيلاقو فنالاروزفموهفهتةقشف ْئثدهتبرضىأ ارزف

 راصنالا نمالحرناثد داى و ,هتعدص*ىشلا تروفوهتلصو ىأئوشلا نمئثلاتْررْفلوقت

 06 م < هع 5

 اناهانع -رخناهش نس ف ةراطشد د_>- ىف و هنتدعاوز رزه دعس ادن نرسل رحى 7

 برضلا ردا او هقرفا 0 وان ردو هصسفو هةثىأ هرهظ ر رفا سظ هدا ار]--رأطوأف

 أ وهو رَرَللانب رزق ل روةبدسكلاحبررَرَقلاوءرهظ ىلءاهب هيرضاصعلا هرقل بقو اصعلا

 ظ روق ودصلاو رهظلا ف ةهظعلاةرمجلا ةرزذلا واضي روز ملاوهوةمظعةرعورهظىفىذلابدحالا

 لاحت كلاردالا تدراكىتلا ىب هل.قو اهيوامصن ةثلتمءارقةيراجو بدحألار وز اورو هوا

 در مأونبا وكت ةفخو #* امنا ءارزشلا ىرأت امو لطخالا

 ىلا ةرسعلنيبامنأضل ا نميرعلاو ْمدغلا نيس كلا راو اهيمسح نأ ةيشودا ازآ

 3 ررملاوى عملا نم نعل رالا ىلارش هلاوانكسلا#و رشا ىلا ةثالثلا نباملقو نيعرالا

 ةماعلا ضارزفلا رزفلا ىرعم كن اال لثملافمهلوقو رزفارئامهلعفأ اللاتي ىدملا

 رزفاهنمذخ .ودالوهلىهف 0 1نملاقو لانها أف زعم مسوملا قاوناك ومينا

 لكلا هءاون شقه سغتىدسلا أوهرزف لا لاه هناالا كلذوحتةدسعو لاك رثك اف نانئالاوهو

 ونأل اكو ىلكلا نبالوقاذ_هادبأ عمدجتال ىشو كان عت ب ىأ ارزغلا ىزعم كن الاول تف

 اعد بز نيدعسٍبةلاغاهديسنبا لاق هفرعيادحأ تيأرامو ىرهزالا لاهو هقرعأالمثيهلا

 اوعقجانا سائلا ىدانف هملعاونأفى :ردملاهذه عزا دحاودعي اد_اوهداوأ لاق هنال كلذ

 دالملا ف تقرف:و ةعاسؤاه وعطق2ةةد_تاونم رك ادم ال لس الواه دو.تنالاقفاوعت>اف

 ر فلا ىرعم ىف ءانعفرزفلا ىزعم اذ لعف اللاب هلا رتفمهلاثمأن موهولثملا ل ص اذهف

 دعسوهو مت ند "هل سقول ًاررلا ىرهوملا 0 موكل عم_دحنىت-اولوةينأ

 ” 001 سونيا مرد نارا جديقف د

25 5 9 

 همأةر الو ريَبلانبابنذهتلا فو رغلان ءاَر :رفلاوربقلا نمىتالاةراز لاو مسني ةانمديزنا

 درملادشنأو ٌةراََقلاهاسْأو سد دهلا هللاشي رسلاوتيديتلا هو سددها يت ردفلاو ةرامعهتخاةرزفلاو هلوق

 نومضلاكهرزف عيروفلاو 3 نانا اردقاو يزعل هاا 0 دلع ب - مهل, ا لاك دل اهئ املا

 ها هتحال سقوهحراش

 باك ىففورحلا هلهتد ًاردقو روصنموأ لاق هفرعت لف تسلا نعاملعت تأ ًاسورعولا لاك هيهيفت هواك
 1 مك 10 ٍ 2 7

 زجارلا لاق عساونيبر زاف قير طو ةحد ىهوثللا



 1 و اي 0 41 هينا رنا دا 1 اولا 8 7-3 ا 0 تناديك تي 0-- ا 1 اا دي م0 ا ياا 0000 3

: : 
7 2 

 ؟ه4__(شن) | تارافر « هاقالسن
 هللا لثم دله ىلعةيلص أ فلالاورفأب رك بابن 50 :رفاروصنمول لاق زيخلا ةرشعورملا

 ءارغمنبسوأ لاك هنحاص رفوف حامضة رمل نالقن رسما فتالفلازام ثمللا

 ءاخرتسا دعب لّقع اذاعي رف ىارعالا نبا لادا ةركرلاومالاواروركرتاما ذا ىدعسلا

 و 3 و و هو قل 61 5 00 و مهد

 مالكلاريشكلارافرغلاو ا ر 0 لس رو<ةلئاو شطلاةرقرفلاو

 رافرقلاو رفار ةلاوو هوسك وشل ارقرقو قو الا 1 انملاوزإك ةوطلخ هالك درو دالك

 برضاذا سرفل رفرف لان ره لم هي 0 هرسكم ىأ * ث لكرفرشب ىذلا

 وهفقربنالاف فاقلابسّقلا ى صار شف هثوورب مانو هسسأز زوما مال

 ا ووو
 اقرا دنجف َكَدهلا ىشم 5 امهياكهسناجن مهتعزادا هلوق

 ىوربو عرس اذا هريس ىف س رفا |َبْده اننويرسيستمس الاذان ورا ظ

 رتخضتن همف ىئاملا نال بدههلىذلا بوثلا نمولصأو رتضت اهيف دسم ىهو ةهممرغلا دى دسهلا

 دياب سلو لاك ودىنعمف فاق انرقرقداور نموهرسفام ىلعءافلاررفرف ةدعلادبإ ويلا
 مة هسودك و 2 0 معا 1

 هيفىماعللارف درَش رفارف سرفو هكرح مالا ةب ادلارفرفوا ذهب ف صونال بحل نال مهدنع
 عم و2 2 هع ىرانع

 كب "اوربا راهو عسا ضيأرغ ةرفوهدسج ضن ريعبل ارفرذو نكرحو ىضفئاراخرف كرفرتو

 قاتلا قش اذارف ارقرقو هقَقَس يكلارفرفو نارق ارقرق مهند فىدسهلا ىشم# سقلا ىرىها تدب

 هل سو

 «راذرقلاوح دي طلملاو 0 لاك اصقلاو ساسعلا هنمذختترصشلا ن مبرضراؤرفلاواهريغو

 اذارق ةروداتلا لو هد ىشورأف :رةلايدقو ا ذا ل جراارقرفو دّمعلاريسْلساوةطرخلا طلبلا

 ٌرفارشلاودوُفرشلاو ةبوسلاوتب ولا هيشعاعرلاو ءاسنلا بك انعم كل عؤهو راقرشلا لب
 سمس جص

 وم

 رو لانقو دوفضلا كراون تربت وسر تاكد فوتيل مذ قيوس

 رعاشلال اق زا طروقرملا ىرهوتلا ريغصلاروغصعلاروُفرُملاو

 سوو 9199

 يداها تتار #3 رقرف م ًُط امرت ةيزاج

 ةيرع الا| دهر :,ةاشداارف الح اند ًارامهتناددعننوعشيدحىفو ةو١صاارشملا ل لاه

 نط ريرذواهقز ءىأتاشلا ردي تذل لاق وأ اهيفةعيقولاو مذلاناهقز عواهمذي ىأ مزاحابأ نعي

 رزقت قوقشلا رغلاو مقشر ونا مناديونلا وجمل عفا اررزشلا 0 دزف)) برعلا نم

 يكل ِ ارد أره امتفاذا هن رز 77 1 آوت تت رزق لاش و 7 و عطقنو ققشت طئاللاوب ودل

 هللا رز ةرازف ىبل لاقف بامقااهذل*نمل ىنارع التل قفّدبو رضمارامق تب رف ةيداملا,تنكو لاق



 ) دزف) ءازلا ف رجس ءافلا لصف "6

 اكصّص كصخ ناسنالاريفاو ادري _غعلطواهعضاو رتط قس فقالا انثالل لبالا ووش راو

 نمير دخاا من اك اضمك اذا هرعت نعرتسفاو هنانسا ىدنأى كح اضن الفرك اوانسح

 هازاندهقي وني يسق ذا 0 «مامعلا بحلم 0 7 ودلع هنا ىلضوبتلا

 هيل فاعاتالفوةلاغو 0000 2 اوةيهنانسأ ضان هشدربلا مامغلا بح

 قربلاو كدضلا فلالكنالا قوفوهو ال الت رمل اناعاو هسفنىف ا عدقطن لديل هقطنتسا ىأ

 الل انا ةف سلا ناكالذ) هنصر تي ىذلارهدلا ُنانةفرَصلا نااولادغف نمزلا كلذاوزاعتساو

 را هقشنتماءىشلارْفاو تنلا معا اورهزرلا جي رخ

 ىديزيلا ريش ىأ لامر اذهو مه نانه ا ضوقترفوه لاش وم اه ماعو نزع فانك 1

 رولا ار ءالاثبا ةرقيلاوةزعاملاو ةمعنلا داوُرارُملاو ريوق وهتقافاذا ف.سلا,هسأر ٌتررذأ

 دشنأو رقملادإو

 روف ةرفنأشلا لق ل ئممكملع * مم رشا دزه كل عود

 معو همس رغصامزءملادالوأ نموهواضن ا رارذا يعجسو ةرارف ىثنالاو روكرُف لاف راَرقدارأ لاق

 نالجلا ونافرللا ىهةرملاتو امهوكفور لاو ءابلقلا نمةسشحولا دلو رياء ىارعالا نبا

 ّ 2 ٌورارق الاقي ةششحولا ةرقبلاداووه حرؤملا لاه هارارذلا لوتس و و مهلاثمأ نو

 تن :لالشمب رمش اربع أ رام فنا و لا ىفذخ أ ىوقو ٌبشاذاف لإ هوطول وظلم

 ريزقلالبقو نافرشنا ىهو ةرارق عج اكل هفتاعدَم انا نا لوق اوقات ضامم

 لسقواهدحً اذهف ول اعمل نم ئثلاعف ىلعتأي وةدسعولأ لاق عجب لاو

 نص اورغ سا ومطفاذا لجن ارفارغلا رو كلاويوفرفلاو رد رمل ركرا كلو زارقلاو ريل

 ظ قدزرفلا لوق د اووه ىذا رارُقلا ىف ىلارعالا نبادشنأونعتو

 اةيركارارشلاابلحر ثيرق « ةنمعطكبلعتئاهدقل ىرُمت

 نمد عضومربردل اوووف قاع رتملا وراكلا م ارارشلاودحاولاو عاملا نوُكي رارقلاو

 راف موقلاعقوو ةقامملا,لهتسا اذا لج لاَرْقَرَو سرفلا ةفرعم لص أو هلءقو شرفلا ٌةدرعَم

 قى ًرحلا ةرفأ ىنالفانات الاقيو هلو لقو هناشش فوزا زفاف نشر طالتخاىأتر 4

 مونمو التاق :رفىف وق نهم تموام يق ةموهتم*افااو اسقف و ةزمهلا مط ددفلب لاه وهلوا وأ

 ةرهعف لوقف اندعفلالا لع نم.مممناياسكلا ىكحو فاالا مت فير رطادرُف 1قفلوشن
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 ردلأ



 مهر/ (ذرف) 2١ ءارلانفرخ .« .ءافلا لصف
 صوم

 . 1 ع .٠ 528 : . عا ع . ء.أ[
 ظ هيدفناف مهس دناصلاهأمر هممت رففأ ملع ل هذ ىث>ورو ىلعهيالك لسرأ | دئاص ف صيد د ود

 و هو هم و م هرم < هدم و

 6 7 همئار طق افوهس 37 هلى :وهفاه :رودقتملاكرَ 2 همدنح ىل رط

 مقتسي امل فمهسساا همر ند غناقدا رأو بعو بحاصو بر را د ٌرَدلا نوكيدق و

 رقم سرفو اوراهتىئاورأشتو نعمك لئلا ذكو ةمزهملا تكلا ىرشلاو عر لاقل

 ًالعفهلعف درك أو عضوملاءامثل ارسسكب راو را نياىلاعتهلوق هنمو هملعرارفال لصي ادع

 نأالا مالسالا نع ”لرةبام تاس نيىدعل لاقل سسو هملع هلل ىلصىنلا نا تيدا ىف و 9

 ىأبريو همي الغد تل اذا رار فل )اتْررف لاقيبسيذمتلا هلال

 ميمصلاولاقءاننلا مضوءايلا تشب هنولوقي نيثدحلا نمريثكو دسبحوتل االارارغلا ىلء لامس ام

 :كتاعْث د دحىو لؤالا

 باو مواخاوءاوهْنهف « مهيولق مع موقلاحايصرأ
 نأ ىلا هت هلوق وراَوتلاءاسنلا تدير لاول تملا ناعتوم بلابل ورارفلا ىلعاهلجىأ

 اهرغب ةاقاردو هررق دقو ياحلا نغرارللا عضوم نبأ أر لاني رو رالي أر

 تشك اذا": ارقاهنع رفا ةمادلا نانسسأ نحت ةياةيطعراتيلا اتسم نمل ارقعضلاب ْ

 م 2 © <

 نوركسف» ىدلا مهرايخومههجووعو نالف قير راه لاقي ىنالكلاو يرو اهيلارظتتلا هع

 تيمكلالاق 7

 ٌهء هم

 لمنال ملا كوغاذا نا كاش اولا نعك نمر 1

 هنلع ةدوطا قرخت لوخ نا ر ةيلتلاكبب 000 اوَلساَنا مهلاثمأ نمو

 يعدو نا ىرهودلاترصبأ ذا هنيع ثيل فرعت كلذكو مراقب سفرك
 دس رتل ترقد هلا انك تاو , متتتقمنإ نييراتمو طا ل طيز 0

 ىكرر عنا ثددح ىفو ةبردتو اك ذ نع تررفدقل اجلا ةيطخ ىوهنانسأ ىلا ترا

 ىغلمي ناك هنعدتلا يضر ننلع نال - عت دسوواهرفلاقفةديئىرتشيت ادارأا

 هلوقت ا ةهلمع داوحلا سرفاللاقيوهدسنرا كشك أى اهنع ؛ كرد أت أ تهركءايشأ كذع

 هع و يمال وحرب حاجا رضد ل مموهوءاقلار مسكي اراد

 لاق هثدب ىلعمد وع ع جرى عدس هالار رفاضي ؟لاقيو هل قتسا ى امد م الارووت ل .
 ص ه2 و و هو 8 9 وهسعو

 اعد ىلرق هأد تدنمالا #2 "كاع مءاحرأ لع تقئراامو



 (درف) ءارلا فرح, + ءافلا لصف م

 معز ويسشلا ناحيرةرصبلا له هيمس عب . رلابمطهطسو ىقرج-أ أروناهيلع ىلا عثلا بانذأ

 1 زحارلا لوقامأو َتاَمسلا عطقيهنأ مهو ابطا

 ق عو ونس

 - "ابرار 0 هرعافةراخلانلنا

 عطقن اور رداف اوهخار د دعي لغلاف 3 ب١1 1 رح دن :ىلاةأر 1. ىهلاقمف

 نارضلا نع عطقت اذا للا لاسقي كار ءالانءا ردا وذو ردف عملا ولدعوبا ارضلا نع :رشحو

 برعلا لوق: عاجلا نع عطقي ىناءعلا ان نع مودم اعل ولالا قلص و رذف او زدقوردم

 لبق تاع وللا فرقاعلا لعزل اردافااور ا ود ا ميطبلا لك أ 1

 قور يرد 2 ور ا ةورد اوقردافلا عم اضبأ ًاردغلا وهل قو ميظعلا لسقو ن.ملاوه

 هعجبقليقور ُدملارثك ةردْفمناكمو ضد ماولا عنب ميرتشلا وبر دقيرد عير اسما

 ىارلل ىره زالادثتاو ل

 ال وعون مم دقدبابشتردف 5 اهجاين للعسل اع "اكو

 رقملا نمولبالا نملزاملاو ليدلا يا ا الم هولا نمرداقلا ىهمصالا لاك

 ر اوك ١ وردافلا ريالا نبا لاق رش 1 ندم ميظعلا رداغلا ىفلاق ما جسق و منسغلاو
 1 «ي ها نوار و و
 ةرداقلاوةرشب هش دفىف وعي نارضلا نعزعاذاارودق ل_ىغل اردق نموهولوعولا نم نسملا

 ٠ ةردقلا وحويطملادرانلا مدلل ارداغتلاو لعولا»تيمسشل بحلا سأ ارفءامصلاةمضفلا ةرضصلا
 ءدو 2

 ةلسمأثيدحفو د ةردفودبدرك مع او * ئسارلا لاق ةعجك تناك اذا معللا : نمةعطقلا

 مف طشلا شدجشد لد هنمو؟ىذ :لكنمةحاقلاةرذ#لاو ةعطق ى أمم نمّهرذف بيد

 هتيطعأ ىمدالا ةدوابلا حويل لا نست فطقلا ردا م 3 منا فو رونلاكردنا ول

 ةردفلا وبلا نمةعطقلاةردفلا او ردفاوعجيو ةعقجت ةعطقهاطع ؟اذأد ةراسظو معللان مردف

 رسكيزحالا ردقلاواج .وذد ةردنفا | و هنمقفريشمةعطق سبا مةردسفلاو بعكلا رقلا نم

- 2 ٍ- 0 

 ر او رذورورذ لح روب ر هأرارف ةريرقبرهلاو ناعورارارغا اورقلا ((درف 0 لادلا

 نييكلامنةفارسلاكترجملاتيدجفو ءاوسدم فج اودحاولاةردصلاهفصوُرتو روع

 ب دلالي رباه نعدقل ىشيركي أ او سوديلعدقل ىلص لا لا ظل

 هَ
 قال راو جرم نملاقي شب رق نويل دير امرق شرق ىعةرأالا نش رذرد

 وأ لاق نار 7 اناذه ىنعيثنوملاو عمباونانثالا كلذكور لبر ىردوملا لاق عم الو

22222 
 ع٠

 سود

 000711 ]| ]| ]| ]1 ]ا



 للا ا ف ا ا ا 1 و ا توا ع ول نو وح لم وللا 1 لا
 5 2. 1 لمقر طي : كن 20

 عمم (رأل) ٠ ءارلافرخ « ءافلالصف

 7280 كيم و ملء جى

 هةمرك آناك ار قلم م « هر مرح افوركتلاروتفأارو شتلات لكسحمال هتان ىلاعت لوقو

 20 م9 س

 نالفر فن تيكسلا نبا رفا فهملعيإ تةهيلعهرفل اواو 7-1 رخش هيلعو هراشتو اموات مك او

 رقنالو مداداوديسان [ثيد-طلا فو ه.!ءلّصَقىأقطنملاو دش او فرشلا فنالف ىلع مويلا

 رْشُقْلاو هم امد :وهتلاركشنكل وا اوقأالىاف رشلاو ريكلا وومظعلاءاعّدارْعَمل

 وذا هناورقنىأةرفنهمفو هيراشنامو ثم اهمضوءالا عب ةرْْاوةرلاو را بولغملا

 دسأ لوقو رفا ريكس 1 زلار فو قاسيا نع مار رقت ًامويلعةرفل 3

 يكلا-رلاناول اك فسقت ب رخاشب اولا تي 1

 ىوئالو مل يىذلارم بدلا نم ل رق مناف تام لا نمداجو غلي ىذلا رخاغلاب تع

 ءاشامنالف 0 وزتلا ف كلذكوارخافهارتشا يتلا ْعفدساو ءىش *لكنمدسجلا رخاسغااودل

 لو :الئناالا دا فنوكياملعسفلا ن مْمْْلا ف نوكيدقو | رخافالا دلت اذاةأرملاترفنأو

 ”هليلقلا عرضضلا ةمظعلا لالا نمر 0 او هند أ نأكم 0 اور ع اودي ناكمرقل

 روُخَتلا ةقانلا لبق واهنمالءاةب الو نيللا نماهدنعام كبطعت ىَتلا ىهلءةوكلذك غلا نم ودل

 را مالاو بلا ليلقي الاى ب ايرون عراشول بلال ةقيشلاعرضلا وعلا

 ىل ارعالا ادد ا و

 هدو هوو نت رو هم رك سوم

 ر.فنرب غىففالخلا ةعساو د ركيلا حابصم املعس دج

 سوم )هو رع

 مانع لومرغوملي ولم نادر راب بلغوا نوزفو فعسلا ةظيلغ دما ةهظعرو فل دو

2 

 لفيرلا نرش ةلاوريكلا ندلاقب ىعمدالا ”هليلق ىشو ىازلاءلاةيدقو هنم كلذ مظع رق لدرو

 ىو ءوس سو<

 ل 1لاك 0 ايش يو تاب

 3 مم ”يوداو 8 - -ٍ

 انانعريصقلا لا "زدع ع هن 520 ف ايو

 ةوادايرع هعيافربيحرخهنا ثيدحلا قو فرار اوفئًابهانعملاةفىازعالا نبا هرسسفو

8 18 1 

 ةركسا ةراخشل اواهري_غونازيكلاورا ارمجا هضم لمعت فورعم فردا نمبرضرام !ةراقنو

 نم 0 0 را بدءط تن اروخاق و نات 20 زملا 6 وفو رساله



 ىف ءارلا فرخ + ءافاالضف ”هخغ

 اضي العرش نما ةاود عمرا ن وكتن آب <كاذكف نادل عامهو ةمطاقو ةمذاعخ نعماطقو
 : 0 ءءء

 بكردقور وجنلان تنكر مهند . رئاروجتلاود سف موقلا أر 3و ارجافءدجول+رلارخ

 ا وو سل مدد 89-

 | دي تس اطر 00

 وبران اا لا ةوىموع ىلع "الا مبا تنكتيدحا فو

 سم #ه <

 تناك ةرسخلأ ةعبرأ ىقوبرعلا مانا ن نم موبر اجلا ره ولا تام. طول سات طاشنابت

2 
 86ه تام

 تع«اغاوسدق ىلع ليدلا تناكو ةيلهاسملا قنال_.عسقنب وهناك نماهعمن مو سد رقند

 ارق. تيمسفان ره هاو اهيفاولتاهاملف مر اريشالا ىف تناك اهمال ناخب ركل اهذ_هشدرق

 راخ ودرقا ارا ورم اراخ ول>رلاراخ عب ا راخفلا وراح اهدح اواهتارخاغم برعلاَتإ اراجشب و

 مر

 مهأوقهنمو قدا ن ءلاماضتأر ا ارلار ةوربخرا لكلو ضاربسا

 د هلاقفترقتدق ىقان نا لاقو ىلإ رعاولمدهسا هنع هللا ىذررع د د>ىفو رخو بذك

 ل اقفدامحمل و

 هى هدو هس 0

 رك ناك نا مهللا هلرفغاذ #3 ريدالو بقت نماهسام #3 رع ص قحولأ هللابمس 3

 ووو سوو ريب و دو ْ

 هلريخه قنعب رف فس ميل هع ىنيركلا ىكأثيد-فوقدصلان ماجيت

 ترضي هوركلا ىلع امجهءا اوُسعلا تيكروءالظا |تطخناو 10 0

 رمل ثمر ١ (رغ) مجم ورصلا مخ دقواسدلا تارمغل الثمر هيأ اورقلا

 49 5 0 ته و

 رخفدر 0 و لاصملابحدنلااريشفلاو ىَرشمل اوةراششلاوراخقلاو رمل

6> 

 ىلع 8-1 ردم ءويلا راش و رد كاذك ؤر زود و 1 :وهففامعللا 0 وار ا

 ِ -_ٍ وى تحدو) هم م 2 و - 1

 10 اةرمرتاو سدير تتم تالف لاقي ريكسلاومسظ#تلارخفمل اومظاعتلار خافت اوضعي

 بلعت دشنأ هر ئلارهضزاعاراشنو ا

 0 ةم قو مه

 راخفلا مويرعقلاودولان 2 0 هنمع وار عت هصأف

 1 ميصخلا هلاثمو 'لرحافي ىدلا لوو ركل ماركلاكذو بقانملارشنوهورسكلاهدشن أ اذك

0 

 هرشنلا حرشلا شكى شم * دس :ًاوراةةفالاريثك رمقتوريكسلا»لاةموركلاريثكل اريخمغلاو

 000 5” ما * صرب ” ل مدع

 هأوذو



 كا ع د م و ا ا او و ا او ا و 7 ا ا ا لا ا د ا اي د لج دي ا 020 7 ا ذآ 5

 نمار (رخ) ءارلافرح #« ءاقاالصف

 ه2 ١ م ةو<

 - ثرتكم ريغ ىضق هسأر بكراذا رخ حرؤملا لاهو ثعبلانمهما قاع فكمل 0000 زوو
 هو مددص

 رخو ًارباذا هضرع نم فو باول قاطخأ اركو لاه هس اراك نام[ قتل 5 هلوقولاق

 اداّور ذك ىلع اورج لعن الف فاسو ياللا بوك روبل ليمن ل

 م 9و

 رد دخاهنموقشلاءلصأر لاة ىرهزالا لاك بذكوأ ايزو ة بذاك نيينمايبقا ىهأ بكر

 ل 89

 ءاصاروجغلاو صا ارونءةملظلاعادصناو مو هرابجصأل اردشيرعفلا ضصوشوعر

 كلاما اهعبطاخدسالاه قللا نعلمملا
 7” مو 20 0 04 ها م7”و - وم هو سه - و 5

 رئاع كلحر 51 كنا «نداعاو لرطءانح بدرا تاقف

 وياش كبر تحت ابك مدلك #* اهب سكس اهتأت : ىلأ تدصأو
 مس 6”و تت مصب

 ربافلفكلاَت رس تاواظملغ غ3 امفتستما تن غل دست ناف

 ا بذاكلاو لشي اوحىا أ لربط ءانح أو فاعلا رساشلاو لد :امفيدرلا دعقملوقي

 رمال ءالا لوقو ل وقدصلا نعمه امل ا ذاكلاو راف بذكلاو
 ست هممحو

 هةددامأ اع بذكيأى ]همامأر رسم هلوقفلءقوقلان ءلامكأ يرش ناكتأ م هللا دار شلف *

 0 نملاقف بلعت هريسف لو 31 9 نم كرتنو ماو ءاعدلا ف سانا |لوقوءازماو باسملاو ثععبلا نم

 هنعهللا ىذررع ثد دح ىفو هعضومريعقئشلا عضن ن ملقو كفل اد نمو كمصعد ن مر

 ل همم هس ووم-

 أت ردلالا اوهلوقكنر خ الاو ىنتقلطأ نه لاتفهندبفءضاهعنكداهلا ىف هيذاتسا الح رنا

 رجافلاو 1 رودغلا فار ءالانبا لطابىلاّقح نملاملا يو ورعلا ىلا تيضموك فلا نو ةدصع

 اذك ةشناعشددحقوهلوق ثددح فو ةرجافايدي ريةرجافلا ن ءلود_عمراق انت ارملل لاهو قذر طل نع طقاسااولئاملا

بلا ادنلا الا لمعتيالوةغلابملل راف نع لودعموهر فلاراهنعدتلا ىضرةشناع
 هياسهنلا ىف ىدلاو ل الاب مارا 

 يعم هأ ررعاف دكبتاع 1 -_-.-

 هغبان :لا لاك ةفرعموهو مالعق ل ثمرو لاول

 -<- 0000 ه-8 3

 راف تاقحاوةربتامك 5 اننبانتطخانعسنقا أنا

 و م5 مو

 لاق كاذك ربنا! [فورصمريغ )عرس 2و رف نع لود عمرا جنبا لاقهديسسنبالاق

 ناكلذو ظفالا قد رطىلعال عملاق درط ىلع ري تشن ةرسفقلا نع ةلود عمان اهي ومس لول

 ظفلىلا دارملا ةملعلا ظفا نعل دغف كلذ كل: رفادع دق نع لودعمهنا فرعي نأ دارأهن ومس

 ماذحاولدعممنا كلذ دهاشورافتاقامرا رت اقدر عَّتادع :لكادك ودا.ةعملااف فن رعتلا

 (س برعلا تاسأ - ء6)



 رس ءارلا رج ؛ ءاذلا لصخ 002

 ا م سس

 - رج ها عافت وعن ووسع ن ى؛ نمسوالا نمت ع مسلح هللا ةد ىل اومنالسمعلا

 0 ري مالكن م ةعاصب بضخ هنامز فني حلا دي_سناكومموق ىلءءاضفونالععلا ني كلام

 وربع ىلا كلام ءيقول ف فوعنب ورع ىبدحأ كلام نيديز ْنيرثَمسللاقي سوالا نمل حر هيلع

 | عبرا :رسالاوىالوعبإتقأى حراس ىلا اودعبانا ف وعنا

 راتط عودوا يدافع رضا ةيدتناكو رّصلاةيدالا دن اللاتف اتصا صنفت اص هرلا

 قش ال ةاسالابل عب :وانللالذت_ساكِيماذهنا هلا واقف سن ىلؤملا هدو لب الا نم

 أ مكخ سدا ما نبوريعدي مكحعيابعاضرلا ىلعاو ةنت انا ىلا بردا مسهننب تعقوفي رصلا

 امل لج رلارقأ كار ءالا نبا: تلد ىلعةدمم_مندبب رخلا تدشن دو كلام ىلأف ىلوملا ةيدى طعن نأب

 ا

 لاقل ل ةركر جلا ورفكاذارذ 5 ةباويمغاذارقيازبذك اذا اذارش ًاوريثكي | لانملاوهورج لامعا

 م... #9 ل92 ه

 ا قنعلا برص هيفرعسلا مك أ او »+ رك ىذبى امامودوجأ دقف ىقثلانمحتوبأ

 0 د -فةلاوهرك بوح ولاهو

 و هو - يد وو يىوع 5 و غدد

 . "هو
 2252 قو ماشا ماها يو هور ال م . مالااز اكن ةمائقلا

 مظعأن نم ئوجلارخلأ نم 38 دار تاو رتل قوز وارتحل قام تعمق قر نتاع

 : 5 اذا ارحل لوق #3 اوطشْتالو لءاونحتالو بثت وذ آل وقوبؤذاا

 ْ م73 مدد

 | ورق مالكلا قدرا ءانغيشملا لاق ن اا فلا لاك نفرخملاور تلا ىورب

 رعاشلالاكولئاملا رياقلاو لاملا هلصأ ًاوبذكاذارؤو قسفىأ ||
 مو ود و 2س وه يس ريةمر

 لعين يسوراحهبودحالو #3 اذماعها ارقد ال ىو ملف

 نأربسغنمهقارتخا مالكلا فراضتفالا فز اوهلا هكرتيالوهنع لمعالى أهلا ىعأر اردالعأ ٍْ
 9 صا ساس

 نسل و ه«لعتتفرحأ ١ ل

 5 فالبوا بيرت #2 موتانا ةوتلا عنا

 تاهل مو * هب مس لَو ليقلا 1

 : 1 هت هومر

 د موقنمدوخو ةرْو راش موق نمرحاف لحبرو تنزل ترك واذاروخر 4 راب لجراركو

 ومن همس9 5-
. «- 

 | بوأف فوسلوّشب ىأ همام ارح ممانإبنالادب ربلب ىل--حوزع اوقوءاهريضي ىثنالاكاذكو ر ور

 5 هوو

 ٍ لاق .ة 7 ةئيسلالاسعالا مدقق وةبوتلابفوسهنادان عمى قو ةوتلارتكب وبونذااركلاقو

 روخو



 عما (رخ) ءارلافرح « ءافلالصف

 قششاكل يللا رخآى ردنا ىردوملا قداصلاالايملا وكنالو 0 هرمشلاو لك الا
 وسهم 2 220 2 ١

 انصعأ لوقناكرقلا فاول داورقلاو ليللاهتعرسقت او رقت ميدل ارحيقتا كةوه ديس هلوأىف

 ىدنراذلادشن ار يتلا

 و 34 0 ه2 5 همه

 8 س س27 ه-»و س 9

 تر اذا سرعا 50 تاو كانا موضعي مالك فو

 نبالاق اها اعرأو رعفلا ئمتدرقاذا سد رعتلاو مون لزنأى أت رس أ اذا لكنأو

 راجبفااو مضا ور 3 رطىم راغلا ىكحو سما علطت نأ ىلا تقولا كلذ ري :أتبكسلا

 همومي عضولار يفك اوءاملا كلرسشتر حلاو هيف توكيقي رطل مرا روحا شر

 ىو اأرخ مضلاب رجب وهمرؤيوالئاسثعئاردفتو لالا مانع مدلول

 ر رويتلا ىلا يسن ىأ كسب ترب ذ كاس شد سفرة كلبة وسواس

 عضوم حاملا ىو هريغو ضوملان م *ملارتقتم ضلارةرحبفلاو ةرعملاو هنرفكو هتْقْسعلاَش

 ايقرفتا دلت نمر ةرلاو زل ملا «بلارجقتي ىذلا هعستمىدا وارجوا ظ
 م4 9 ومس

 ترا ليسلاهبلا ضفري ث يح هضفا م ىداولا جامو هجرخأى أ ءامنماعوبُير ذو ةيدوأ

 فر ملاو هدشتلا ىلع هلكو مولا ع اردت طك نم لا متم 7 ىفاودلا مملع

 و 6 صام ع مما سات

 0 يوتوالات فورءملاودوماو مركلاو"اطعلارجشلاو قرعلا ري هناك هلعونيثرحلا

 ربا وريكف وألا مش 5 0 ّدلا نيح فصلا يعاطم
 م 5 م

 ماك م

 نيورع لاري فرجا نم موكل اه ويضاولا دوش ارسل دسءولأ رحفلاو مركلابرحشتدقو :

 نالعلان:كلامسطاةىراصنالا سقلاى رسما ||
 98 مد لوم او وو وع« _و

 فربسلا ٍةيأر ضع هر 8 »* دقممحملا دمسسلاو لاما

 و هد

 فات ىأ راو ضار دنع اعتناراذج ءاع نحن
 9 سس

 فصنأت م الفوم #2 هب تعنقنا قطو لاما

7 

 فيتم 2 لامابو أو « رخ ىذلكىأرلا ف تفاخ

 هس 9 و ٍء مو م85

 فرعي و هيؤول قطاو 0 0 11 ارحنا

 ى 7 0 هدرو 00 !تءوىرب نب الاف

 4 ا

 ل «فضت يوغا ناو« هداشناباودولأق

 1 لل



 ملااهمظوءافلارسكب هلوق
 ركشفلا سوماقلا ةرامع

 نيركتفلاور عضو
 ءانلا متفو ءافلا ثملثتي

 هانا نوكسو ءافلارسكبو
 وأ ةيهادلا فاكلا عفو
 هأ ميظعلا بجيل امهالا

 هوكك ورك

 عجارو هرطناو لصالا ىف
 ىعكم# هنأ بيدهتلاةرامع

 هردصحلارونأف نب هلوق
 فو وم منامعنل اىدلو

 هأ

 ءارلا فرح ه« ءافلالصُ (رك)

 0 اكقيقدااهسلعل خي ص 0 نم عدلا وهو ةسسنل ارت ادز ولأ اهتفلد. تعمد

 عمجلل نونلاو ةحوتةمءاتلاواهمذو ءانلارم كيني كفا ١ وير كَشفلا هنمتمقل ) ركشف))

 | هيوطن ورك فني ءركَسفلادحاون كمي اعلا بدعلا هال ىهلدقو دئادشلاو ىهاودلاىأ

 ١ ْ ىءاهلارهظترلابفةركنمو ةمهاداولاهاكثينأتلركَتفدح اولا نوكي ن اهل دسناكر دّقمهنأالا

 ظ ماغاونيضرأو ضرأ ىرجم كلذ ى ريرامبت ا اهان :رءاضوءنونلاوواولانهعج- اول ءبدحاولا

 ؟-.فنولوقرفدارفالا اسحالا هذ هقاوامعتسس
 50 لعه_ءفاو رصتقاور روقأوح رب دوور

ٍْ 

 0 روثاقلا 0 راف ةيلفلاولاق#الاو مومعلاوةراكلادى 3 ودلا نوم در اولاك ثنجن مدارفالا

 ظ  ىلعلابلغالا لاف بهذوأةضفوأ مار رن مدت ناودللاو تسطلا ةماعل ادنع

 ةضفلا نمذختي ىذلا ناونللا مامن لاثو « سهلا نيعروناف قئااذا *
 هظ-) هد 1 1

 امطتساردّشو توفايدقو #3 هني زينيجللاروقافك ار و

 ” الجل امردب) فيس اك انطبو * اًدهانو نللارونافك اًرخو

 و م ه5-7

 سو نن نعم هلثمو

 روافلالاغ ةيضفلار كراك وةعاسلا طارشا ثيدح ىو" الهلا فرعي ىوربو

 ىءثيدحىفو اهروثافسءشلا صرف مهلوق هنمو بهذوأ ةضفن ماو ت سطل قو ناواا
 هيعساولاردصلا هيشيدق و ناوخكأ ءارهسل اخ هملعر ونا دبع مول هيدي نيب ناكهنعهننا ىضر

 0 يلا امو : 20171 رعاشلا لاه اروثاف ىعسف

 ناوخنوذضت ماشلا له ولان ماشلا لهأ ديبي ذهل صخو نو هوس الا عسب 00 و

 دسللوقو ىلعماقم ىف ماق اةروثاغلا هنوهسإ ماخر نم

 لسالسو كبر رونافو درو 5 ٌكمزدو وينع ادمنت

 ليقوةضفلاروثادك ةمامقلا مون ضرالا نوكت ثيد لا ىف وكامل و ةنوحأ نهب روثاغلا لاك
 مالكفثبللا لاقط ىيوعاتلا هوما ,وثاغلاو ةضف نم ماج ل. قودضف نمناوخمهنا
 هريغو هديسسنبا دحاو طاسسن ىلع عن اكدحاقر رونا ىلع :ربزولا ومالا لهأو مهضعبلد هريَذ

 لاو ةدحاو ةلزنموةد>اوةدئاموةدحاو طب ىأدحا اوروناف ىلعمهوة عسب ردنعة علا ,ونافلاو

 عا و نع عضومرواو ةريزااو ماشلا ل هال ةملكلاو

 وهو ليطتسملا امهدحأ نا ارد امهولمللاداوس ىف سعشلا رج وه 0ك نلا .(ر 3
0 

 0 رسئذلاقفألا ف :رشمملا قداصااوه وربطت ارخ رح الاون ارسس

 هد 6

 ملحان قاف رولا ني 00 دسللاق

 لا بند ىبعس ىذلا بذاكلا

 لكحالا



 1 (رتف) 2 ءارلافرح ه ءافلالضف

 27 8 وس

 . - 5 .ه 0 ب 9 0 2 فه 75

 نةدعاسلاو قوهرحوو اريشقت ةللا هريدو 0 اً ارو وركفن

 سه 2و ءو

 اكس هضاموتن هتشب اذا لير باح قمار قذاولا يو

 انيغفصيلبقمبا لوقودعرلا توصلجزلاو باح اضمن مدبر

 ةصس هسصو < ا

 عع ردن "منان #* فن ةرامئوصك له ىلا لمت

 فويعضأ ا اورحتو ف كوز امغرفورطمرتف ىعصالا لاو نكسو مافأ 1ى ل

 وه عدس مس 7و ومس او هم

 لاقي وةُمعْحلاك ىو هك ا دس لاه وتاعضو نضام ا الارو فرضا

 نَءةوُسلا *ءا ندعم :اراتغلاوركسلا ريف كاذكو هقعض اد هفوة بروك هتلحدق شلل

 نلطخالادشنأو ةفضحىأ |
 م و < ٠ ع 5 < و ماقام

 رابتفباجب رشف :رتءايهص * -تحرضو ريدهلا دعب تدردتو

 برشا ذا لقعلا ليزنىذلا ركاتقوركم 7 1 :لسومياعمقا صفت ثيدط ا ىو

 قععم 1 هوك نااماكار زر ودسملا ىح2ك فأن رشاذادسلا رعي ىذلارتقملاو ظ

 باف مؤمن ادت ةطقان ان اكديراشر فاذا بارسشل ايف توك, نأاماو افلىم ظ

 رظننا ادا 2 سدا اوكتوروتفه سف رتاق فرطو رتافرونافءاموهّزحنكسءاملارتقو درابلاوراخلانب ||

 مااا فرط رهو“ قرط ا :وفج تةعضاذازتشمو هف لج رارتكآ ىبارعالا نبا

 تدلل ةيابسلاو مااا نيام قوترشلافرطو مايالافرطتعالل 5

 0 اوه يشل هلاكد رس هر هلاكو هرذق؛ و رق اممفاذا ماهمالاوةباسسلا ف ”رط نم را

 هنقتعطقلا ىذلا نام نزلا نم لوز عدنا لسر نمنل وسر لكني حاسعلا ويبكي

 ىشردوعس نبا ثيدحف ومالسلاوةالصلا امهيلعد تو ىسنع نيام ة رق ثيدحلا ف :وةلاسرلا

 قى ادابخلالا فض 1و كلا قع ناسا طال مناف ل سرعللا

 كونو سلع نسل لاق ةارما مسار وراتو تادهاج او تاذابعلا مللت ونوكسلاح

 رهلافتحو اهترمشو. » رْثَك نم لصولا لح َتمرصأ ىشعالل

 رقوىذرغكعمسناكتا ب تفلح ىلا اهتفلح َتْعمسو 7
 رهشالا نكلو رسكتدقا م مهضعب رك كبل خف رتفنمةاو ناذستعر روهشملا ىربنتا لاق

 عمدمو و ؛ عه
 رقورقو هنذأ ترقو هنملاسقي نذالا فلا ارذولاو كضولا ل بلاوي مرتو لا ١

 98 ه ممصص

 دسقف مبعص كي خ نكي /ناورب هرب سقت مديسقت :أمهسنع غأةنسط هرمشلا نا باوجو اضن ارو ترقوو

 قى ناك نمدبر.هل وق

 نوكننا لق و نم ىنءع
 5 ىف ىنععوا طسو عع
 لاقو حلح ةدامؤهرك د

 هضك هأ الح ىوربو لانه

 م



 لصالابوهادكرورؤملا هلوق
 سوماقلاح راشولةن ىذلاو
 دروفلا ىلارعالا نيا نع

 تيبلابهيلعدمشتساو وريصك

 يصمت مأ ررخلف ىف الا

 (رتف) ”*ءارلاف رح ع ءافلاو نيغلا لصف ا

 تف ض نع

 ىسةريغوس و لاحرلا نوماس
 يه. د

 وكرة حجبو ورع ةذسسعنبا ةراقعجزومهمرالا (راف) ) افلا لمق )

 لاقي ىنارعالا نما ةماج ماجلا نمىك ”الاورك دلااولاف 6 ىئنالاورك ذاارْأَملا ل_قو ةَراَكىتالاو

 ال_برفضيزجبارلا لاقو نا عسا روم ارأكنامام كلاي ولّضلاورورّوُمل ار املا كذا
 ماع ”ودح

 رواق سلط #3 رام حن 3ك

 ارفطتاهرمج كرد ددقوةروم-عد ىهةرذلااهنم ماو لطي 86 5 1 5ع قو

 لجرلراقوةاقلا هُم ركناونلبا نم رجونارفلا ن مةرافمو :ءلسعق ىلع ضرأ و

 نلعت 1 ا نئدي ورد ناقل تق و راقل ارفحرف ره

 سلم و 5ة5- ه8 2 ص 55 كومو

 اركدبم لع ذرلاف *« ارافدقان 00

 ورعاك هستخلا كمارو مهضعبل اوقف نول راقلان مهئال اراك سما 0 رو

 ةرافلا خدش أف للاب ووةرقلا,سيللاقف كلَ ءةلزتعملا نماراطعالخرز تل اشرح

 عمم ةالدماهترس وديدشباصعبامت ”رمس يصعب قدايصلا اهديصي تي ةيحاتب نوكت ك ملا

 0 مليم ىحريعشلا قاهفدمم 5 ريما ةرضلا روك تنكساذأف حيذت م اهمداهيف

 كلا ءبطتدق مس و هلعهللا لص ىلان اذ و اولاق ذ ماربالا مذ ناك امدعبااكحاكدم

 دافور لاه لالا ةزاقو كلارا تدبلا راو سلا رام لعرافلا مس |عقبو لاقت هءتديطتام
 ه < عج

 تيداملا نعتردضوتد رش :غورهزو ىشعلا تعراذا كاذو ةسط ة حار اهنمحوفن نأ لد ,الا

 ١ البا فد ىارلا لاق بوقعد 1 نغلبالا ةرأف كال لاقيفةسط ةخئاز اه متحاففاهذؤأ

 9 ب رك سس

 ا 0 يا 0

 2-0 8 ومع طع

 ةرافلاورافتاذد 0 و رالارثكرت اكسو تو حلا 0 7 0 ةراغلازم تلق و
 3 ءدد

 تعش شقت اذ خير كلا فو رعبا غبر فدركت عيدزمهتلوزمةرولا او

 م 7 تورث و .ه

 ةراقلاو بيدها ءاسيالاءاقسنت وطب رع ول امه كرا اًوُفلا وةركفلاو تك ا 12 و

 ةأرملا هات رتاهملعق لي ع د رسما 1 اذا تح نبطت ةبلح

 نبا زمهيالوزمعرصشلا نمدرض مرات 1 دلال وراق ىه 1 روطتمو أ لاق“ ءاسفنلا

 مالعأىف رت دهلهللااهف ةرمش دكم لاس ىلإ اربع مساوشنا راق :ثدللاو وجب رالاءد_هىفريثالا

 8و ا ويل ا رو علا ارامل لا ) راف) ٌةْرمه تسل والا هنقاأ اولاق ةومنلا ْ

 راق



 ا ا ا ووو ا لطب حم ونا 7200 1

 م0 (ريغ) .ءارلافرح « نيغلال صف .
 يسم
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 5- و 6 ع عه م

 رمل ةمناءانعمادغسعو موملا نيسا اه م ارتفاهلو أى رف تدروا الا الثممال#الا ظ

 مده لثك ديمو مالسالا لو أٌتفولاوت :داامز تمد تؤومنو ا النأءيلطو جرا هلق

ن ءسانلا طبكلحدي ريم علمشقلا اذ_ه ه ءاياؤأعمرمالا ىرتبْ ا عير ذانلا ملا
 لوخدلا

 مويففرانوألا كرد لع صار ,ل |هواصوصخ برعلاوةب داارمعيِدوعلا نأ أم هّئةرعممالسالا ىف

 أ
 ةالبما هلوش 2 الل الا ىلع سو هيلعدتلا ىلصهللاًل وسرت م تاسدلالومقن 2 0 ”الا

 و © هم <

 بطال دلي عذلا هولا ىلع مالكلا حرخأ كوم عنم سنا دبر دقو

 كامهعيق ا ىضررما لاه دوور ات دبس هنمنولطملا ىلعتأر ًاومادقالا لعمر

 ا غول لاقف في لنا دقي ناهنعهّلا ىذد در ررعدارأ او مهضعب اعف ءام ءال اوأاهل ودأ 107 لقلحب رز

 هدع هللا ىذر درج لاقفهوةءىاعلا تم دق َتنكسصو ميل ىلا اذهل“ 5 و كلذ ىف ناك ةيدلاب

 رمل اا اوريعَتف ى اَترعَغكلوق نم مهعسال اريغلا ىرهوملا العْيلمَعتُك

 مو ه9

اهلعت ىلعةأر اودت ؟سها ىلع >رلاراميو هديسسنبا لاقل أ ىلع لجراراغ
 انا اريغوةريغراغت

 ارودق ف صي بيو وذو لاقارامعو
١ 

 اهرامغ ٌشحاهتابرحرل م 35 مكب عقول

 لالا سكبس لع 5 اهنشاورايغلاو فصلا هحال ىذدعالا لاقو

ءامل أ تتربع عج اورومعو ىَرابعو ىرايغ ع باو نا رع لجو
 نولةثءةس الممخأو ملعاهتفون

 2 ا 2 ىو ُ كك 5 5-3-3 م

 عجلاك عجب اورومعو ىريغت !سهاو ريسعلاف مال نءهوو اولا ىلعامل ملا قتااياعتمجلا

 اهنعهتلا ىضرةلسمأ ثيدح فو ىرابعةوسنو ىريسغتأ سم اورمغةوسزو روم تأ سها ىرهوما

3 6 ٍ< 2 
 الب رومغة ص اورومغلجر لاس. ةقن الاوةسبجلا ىشو علا ن نملوعّتوهروسغان اواي لت

 رابغملاوةرعل نم ىلءقىهىرعةأصاةياورفو ىثالا 0 كرتشالوعتَنالءاه
 57 ”وسس 5

 رايغملا ش>افلا نطمح « ةرحالمل ل ان ةغبانلالاقةريقلاديدشلا
 ثلا اس

 ٌتراغفاهملع حور ًراغاوراغبالوأ أهل هأ عرسي النالفوربب .اخمموةواضيأ ارامل جرو

 هضراعةرباغمهراغو اهلعلروُمَعاةمَّرالَم مومسحلا مزال امنأ !ىأى ا ندرس لوقت برعلاو

 ىشعالا لاك اديلارابغل اوهلدارو عسسل
 م و ىعس بي نب ماع 9

 انايغلادبرأقيسحتالو انفك كل بالف
 س هو

 ى ًانوريسغب موقلالز ار م4 اوقو ارمغتاهبد رمال !وكتمعنا لارفاكيسحتالف 2و هزاللوق وع

 ا ااا ١



 ىف اذكهفانمد عدل أوق

 حامعلاىفىذلاو لصالا
 ىيععصد ملأ نجرلاد مع

 زصالا ىفاذكهةممأ ىيهلوق
 حامصلا ىفىذلاو ساسالاو

 ىينععم مأ ررحوة م ند

 نيحىأ متي دحف وهلوق

 نيهطد ..عىلاقالجرل#تق

 ماقف ةيدلا لقي نأ نصح

 لاقف ثيل ىتب نمر
 حلاد_حأملىنا هللا لوسران

 ه8 وس - 2“ 2ع< مو

 / يخل تريد اوق نم مسالا ريغلاودا فلا ىلا حالصلا نماهّاقّدئاو لاسحلاري هلى اريسغلا يي |

 (ريغ) ءارافرح « نيغلالصف 6
 سسوس

 كت : دحر يغىف هبه دق هنواريبغت اهل عيب شلات مناد دسحلا قدروامامأوريغت و

 5 هَ

 عر 7 ا راو ممل مظياو

 اهريش رمرالاثنغل اراغورخانرغو ريخانرغم هللا لاقي ة ةيقسمى اةيوشمو ملاذ متم رع ةرعاقم

 اريخان اطعأ ١ 0 نفر مهروغيو مرفت مهاقسعأ ل مدت طووراماسوا

 2 .و مسو

 اهيعشو اهرب فوسولا هيلع 0 هرامغماع ءددلا لجامو بد ردو لاك

 5 ور ا
 ىّدهلا برن يفانمديعلاق هعفنا مخ هربغي و هدوغت لجرلاراغو

 دكر ىسوبالونا دقرتال 3 امهليوع عبر قلبا اريغت اذام
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 مهريغي مهراغدقو را راغلاورمسك لابةريغلاو أ ثهرأث بلط نمام بأ !ىلءامهؤاكب ىغباللوت»

 اهسآرباشو تريكدقتأ أسما فصي ىلهابلا بقرب كلام لا مهعفنو شرام ىأ انا ار

 اواتقدق وةمنغلاباه :ولأي نأ اهب لمَ
 وه سو. ا

 اهريغياههني نم م-ملموت 00 ا طم يد
 مث مءص

 لافغالا صضعدل وق ةواولتقدقف ةهنَعلاناهيت أنىا

 همي و مساس ه-

 00000 0 سو ةلكشم ف تازام

 سا ين ** سس 2

 تفهذ ومش راماذ مر :راعردصم راعن ٌءنوكيدق وةمفاقللر اريغف ةرمغل مهرب و ًادارأن وكم نأ نآرو<دق

 - ع

 ءلاذواذا قريغيو فروغيلجرلا فراغ ةددعوأ هادو ريغ دريغتهراغو مهرب ىألهأر يغب نالف

 ع عشباو رسكلا,ةربفلاابنممسالاو ناسا كرا وهريغب هيخ نم هراغو ةمدلا نم

8 . 2 . 

 لح رالاق لسوهيلعهللا ىلصىنلا ناثيدحلا ف و راسعا عجلاو زر دمدخاو مساريغلا ل بقو

 1 م ديور ةادر فورا ل -فتالأَل-ق 4لودوقلا بط
 ه2
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 غ ىبضءدلاق «- ىهوترض عجب هغلاورعوبأ لاق عالضأو

 ا

 اغلا اوت ناةعمأ ب 5 مكفول ديأت ع نءدحما
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 ةلدامملا ىهوةراغملا نماهلصأو هيدااءاطع انا وراق امو د>اوهنا مهضعنلافو

 دولا دولا بجي ناكل ىرأهفارغةبدلا هاهو ةدسعو "لاق لتقلا نملدئامال

 ىلادَوَعلاَن ءترتغاهن :الاركغةيدلا تعم .ركبوبْلاقو ملا نمدل ص أو رغدلا تيسف ةيد هيد

 32قادح لقانا دجأ لمان لحث يدحفو هايلاوواولا قف تيكسلا نبا اور هريغ

 مالسالا



 8 (ريغ) ءارلاققزج « نيغلالصف

 امهمقماللاو فاالا ءا ارفلا لعج سايعلا وأ لاقو ماللاوفاالا هضناكناو هدد دوهصم

 اهدكدو دوه ”هراخ ىل هو ميملع تمسعت ذل اوق قى اا ءاعمالل اًةعنربت راع "رول تاو روح وةركنلا ةلْزنع

 شفخالا لاو ةركسلا هل ارنب منال نيذتلآلا اتءنريغن وكي نا أد ءارفلاومهضعي لوقا ذهولاق

 مبيت يا 1 هي هانعمو لاو 0 باعت لاه لديريغ

 نأزح لى وس ىدع ريغناك اذاولاف 0 الو نسحريسغن القل وعن يع و

 ف يدين : ملاكدق ول ها اوهللا دس معى وسىد ع ل وقت آر ودعال هنأ ىرتالا اهيلع روك

0 

 »ب رعشأمو ى تروح ىف.« هلوقي 001 او ”.ا الن او ىوس نعجن هوَ نعمة ةبرعلا

 21210111 هلو بصأ نمديزو ؟لافوةدسعى ا لوقاذهو ىرهزالا لاق

 لحوزعهلوقيف جا زلاوءارفلا ءانئتسالا رج الاو لاما امه 5 نر لوما ب

 2ق_-- ده لاري غال غنام غلجوزع د اوقوال ىعع رع-ءاعم العجال قععدمصا اقر

 هلوقو قولدع سلو قولخريغمتت اءالكب رعل الوقت اكسل ىعع مضدوت ورشا

 ىلعفهعفر نمو قلاخ ىلع هدر شت رك ارثَغئرقو مكفزرب هللا يغق لا نم له لج وزع
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 اذكهجلا قلاخ نمل هلوق || له هريغدلا نممكلام كلذكو هاري غق لا نملهزتاجوءارغلاافو قل لهدارأ عملا
 ةرامعلا لص ل علو لصالا ىف 5 ا فينا ع 5 8

 ١ |] تناكاذاري. عضتتن. هالا هلا مه ضلامو ملا 2_٠ (.نالاء سا لاهو الا 3
 هزل نكاح نم نم. |( 4 كيب بالود الس تناك ارب بعنوان مل

 ٠ سم الأ لاك 1 تيواعد ربا مريغلا/ريسغكي هللالا ا
 ان يا 7000-6

 ولا د 1 ما ا ٍإ

 ع” وه. ىسدو |[!

 هلم يجاوب جما اعلا ممسقت ايام اوريعب تح م وقى رءايمجلا معاج

 ٍ م

 تريغال لاقيالو لاق نا |ةيولغمانأذا ه دشن و ىلامعللا ن ءرغتلا سالو ا

 5 س بوس

 ْ هاوسمالا هسلعرعو دب لص ريع ى الد لئعق هل س داذارد دع دليلا نا ىلا ىناسعإلا بهذو ْ

 ىشعالالاقو هحيريو هنع فضيل هنا دأ هربعت ى لعيب ىلا رعشملاو تفاح اءايشالا ترباغتو. !

 م 00 س 95 '

 ىلا هلا فام فاطنلا ناكر 3 وهلا منوربخملا بدساو

 انشا لاه ردنا نم ملصأ اندم 3530 نعينالفرسالاط كار ءالا نيا

 ةووم ه س تيا 7 تب

 | نارفكينم : مءاقستسالا ثيدج درو ةرغتمل هلاوحأر رشد اربغو «لدعلا يتسم اون يمال« ّْ

 أ سللْلسلسلسلساساسُُْْس 007007770 مما (
 سس نرعلاناسأ ؛5)



 (رغ) ءارافرح « نيغلالصأ 22 مك

 راوُعا اوس ابر ا مهل لقفز رروساسااولاه  تمكلا لاك

 مقرا ناك هنا هلصأو لالا انّوناربوغلا دع لئاؤر رافريغصت ربوغلانا لقو

 ستتم أننا فاو *لكل المر اصفهبفم هول: ةذودعد_ م 1 ١ اوأميلع .راهشاق سان

 53 ورعمباكلءامرب وغلا نا معزا ذهريغب ىلكلا ىنربخاودسعو:أ لاق ري وعليقفراغلار خص

 قارعلاىلاريعلابى ملا اري توج وامل ءان“ الادب تملك اهنا للا اذهوةوامسلا ة#.حانب

 لاح رلااهيف ني دانصلاجس الالم ص 0 :بنماهل لمص
 ه <2و

 ةيالانر ,وغلا ىلعذ_خأو يملا قير كلا لا الا سكي وةفولاملا ةداحلا نعلدعئحالسلاو

 انوه ىسعىعموريشلاو سأبلاء أي نأ اسعى أ سأب عمجباسؤب رولا ىسعتلاقو رشا

 لّئم اذهلاق اسؤبأ رب وغلا ىمعرع هلاك ىذلا ذوشملا فريثالا نبا لاكو هموم روك دع

 رعدارأ ورا ندعم نمرسشلاءاجا.عر للا ىنءموراهزيغصتربوُغلاوةمتلا دنعلاقي عدق

 امهيلعاي ركز نبى حي ثيدح ىو هكرتف رتسسلا,ةعاج لدم شفاطيقلهّتسعداو هم تركع لكما

 تيلقناو فهكلاوهوراغعجيناريغا |باعشلا ناريغو ضرالا فارطا مزآو حا ةمالسلا

 هل هو ع . ع

 تيهداد_هىلاهانعفت درعانهه اهنعهّتنا ىذر رعب دح قدر وامامآو نيغلاةرمسكلءا واولا

 | ا اوك اي خ ا

 | ينال لسارغ تلح ا كولا تناالا لال بسنلا كرغ هلاالز وو لاك ثول

 هس س 9و ست و

 ليقو * اهنيع "يل ممم غابيةسسعال « دشنأو تنأالا ىفءاحام نعم ىلع كنون هلا

 بارعا اهتعبش اهب تةصو ناف ىثتسي واهب ف صوب ةلك ىب هوراسغأ عجملا وىوس ىنععريسغ

 ريغ صأنا كلذوألا دعب عقول م 0 ا رع ااههتدش تت ساناو اهليقام

 آل ا!ىعمىفناك اذااريغن ريش ةءانقود س3 ضعدءارغلا لاف ضراعءانئثت_سالاوةفص

 اهمصنتف الو عع نوكتدقولاق كري دحأ ىنءاجامو ريغ ف ءاجام نولوة» :ميلوأ اهلمقمالكلا

 هلوقكواسم .غامالائار اما نذلاق ىلاعتءناك داعال اوغابوسغر طتضا نكنلات هلوقك ل احلا لس

 6 كلوق المل تاق اوك بنما لربع هناصستلوق اور ا غل است

 ليزنتلافو كريغا ذهو ريغ تر ره لو امهماربغ وكت انا دالا انما دع مهرداذه

 ريغنيذلان الة فر عملا هذ نوك-:نأزاجنيدلا تعناهمالوسغ تضفخ مهلع بوضغملاغزرزعلا

 مجم سسسلا ا مسا مدمس مج هرمطسبال ب صمم دج وس بسس وسي جرح ورا ادصمو جل جسما ب ريع مس

 دوعدمد



 نإ 1 يق 97 ا ع 7 500 ا رع 0م د م ا ا 7 ع مشين
1 0 10 2007 : 

 ل مفر ٠ دال ا ا ل ا ا
 , ا 3 ١ 11 7 9 3 : مد 520

 نيا (روغ)  هارلافرح « نيغلالصق

 ا ةمرلاىذلوقو تاروُزَدلا طاسوأس هشااهءتغلب ٌتاَفرأو تكرحهابنعمو تاَقزأ و رعوأأ ءاورو
 0 0 ه مادو ع 20 3
 اهلانت سم ءازعملاىدحانملع ٠  تَدَقَواوراهلاراغدةوانلزن

 ىهاهل تنمل برعلا نمةٌ سها تاكو سعشلا ىهةروُعلا كار ءالانبا اهلانتكنءاكاهبرق نمىأ

 دشلاو ارايغسعشلا ترا لاقي ثيللا ميكا ةرودلاو ةروغلا نم رعستو . ةروصلا نمىن هذ

 ىا ؟ةَراَكلاديدشولدَتلا مكحراغُم لبذل ال #23 اهراض ع سودا ندا الف 0

 ما قينح ردم راغالاهنراغدشأ م وراغمووفدجلتن ىلا تغار

 ديِدُشَواغمسرِؤو د :# ا 0 يدل اًترَغأ ثمود ملا ماقم موق

 ىارلادشنأو يلو ا را تراغّتساو نعسوراطتسا ملا هبرة

 اراغّدما راهيفىلا اطالع السلا شل دنعَو

 لاقياك اذهو طبىًراغّتْساو عفت راىأ اهيا اراسفىوربو

 باَصو دس ىأاذهىارلا تي فزاغتْسا نعمىرهزالالاك م قّدزاو هلع نسما َبْوَصَت

 مدر اغّتسا مهضعيلاقو هلتفدشىأ ًرغااذا لمحلا ريغتسد م نك ااذااههلو ةقانلا مكش ينعي

 مما :ريغمو مصشلا هيف لشد و نعم ىأراغتسا ىره وألا لوالالوقلاولاق هذوجلخداداريعملا

 م نمونتدم بابن م امال و رك اذاف 0 2 وو
0 

 ما ررحو لصالاب ثام 0 بد ا ةريغلا ىف ةغلراغلاو 0 م امسسلا

 -ٍ سرمردص ه9 لس نص را

 3 شحافت ىرحرا م #2 ماكل بشّنا جشننم رئارخلا كددرودقلا

5 

 مرا ل هأن مىعباجرحو مهللابجشنتى ُنايَلَعيش تاعك دم :دقرودفريمذوه نول أوق

 لوأمر .!لدأ نال ما ىلا ّ نممسناس اور اريضلا بانطضارا هتوصعانةراوروُدعلا نايلغ هش

 ديدشن الف لاقي و ىمدالا نعدسعوأ» -ا,ملع وزت ىأ له أت الفراغأور' ارضلادخما نم

 5 لاو ماشي عضومراغلاو هدف اذا ةراجو ةراغا لب اراغأ لاقي وترا نمله ىلعراَعلا

 لاقفذ ذو عقا بلع لاك و فورغمةواعسلا ةدحان ف باكل امرثوُقلاو

 لاق دو ءالزخ طلاب ُكاَق نم لا يع هاو وكلا عش

 6 ١ ماي رلا ىلعَول 1 وبلا حاصدوكيدأ تار .عنأكلذ دكر الا
 0 وَ 2

 مدسلا#ا
 أ ب بيب مج ا



 (روغ) ءارافرح « نيغلالصف م

 2ك و 2 0 مء 2

 ا ا 0000 ا اعاراعامهلوخ

 ةراغس منال ل قمم 5 ىلا لاب يأ قرغاو ىسناىأابق ىف نيازان ى ىلع تئّشاذا ل بغلا

 ودهم و

 بتذلا ناح لاو 53 لعب بز ةنوناحرم ءةراغو 23 سنقل سها لاتتو ةرملا لم كئااهلصأو

 9< ا

 الطعن خيؤ جرا راو امص تاره يزعل ل رثتلا فو هود هد ة و

 ىلانىدعتدقو ةورصننا م اج تالفع نالفراغأو ءاسمأ ءااوواولا نفك |نياداوردب لا

 7 اس ل 5

 000 هبانْدغأ ى وشفنا ولا لايم ييوب راس 2 راعو

 1 خي - «وح 1 و 9

 < هال

 م يرو ا 3 هلال روكا والغادق 00

 ' وا لارا احمد ىبنعرهسس وانا زامل نر اروع سا لاق رسل

 هدزع حتت ىأ اراهنلاراهتو هيداوو ةسئامدهراتنالاضيأءاملاب روك دموذ وبلا مسال ارد

 موقتلا اروُغو نلئ املا ةرئاغلاو داباددتو "اغلاو 0 نناكأاوب لب والا 8 00

 321 00 هءومو ساد م ةوعع

 سستم اردافلاناسملا مرقك ب هك ل
 00 ل ل وا ا و ياو حل ع اقل ةرا 4 4 00 4
 تقواولزناىاانوهكمرادعفاساوروغلا-ةبوتقولا كادمويريوغتلاو 50

 سوم ياهو <

 هذه تام هتاوف كءازوامْ د 3 كي 0 ةّيَغ هللا ىَك ر رع ىعد در وامل ماسلا ثد ل

 ءازر يرانا ىعانوَخلاغ ءلئاقلا د ذعتوكتىتلالللقلا مولا دي ربارب ,وتالا للا
 نبل نيدو شيما نياق كالا تيدا ملنتنو لقا مونلاوهنورارغلا نمل عير

 كارلا ل وق لولاة اوتقولا كد قارس

 كانا مشق ل تارؤقت وفحمات
 5 «# ضس م

 اريشو] ف ريوغتلا ف ةمرلاودلافو
 وص 6 9 بصح

 كناوعلا تاور اررأ سهلا ه 03 تاكل  الااذا ىربوغتن هارب

 هاورو
5 

 ا س2 وج ا 9 0 5 206 هم . 8

 ا ةنفوروغلا أ اذاراغأل اف نمّدغل ىلع ضرالا نم ضفةلاوهو روغلا ف ل_خدنل ب قو بهنلا

 !| نيا لزنن ملا ولا لات كا رلارسس نأريوغتلا ل_مشنبالاقو ١ وذو رعد ران ى> ةرحاهلا

 ف سوثلاتاازاذاراهنلاروّعْن زربنبالخربم ةميتشرامعلا فصنلزانلاروَعْلا فار ءالا

 ْ نوكو'هل" اقللالوزتنوكبربوُعَتلا ثيللا لافو "لا ةالاولرندقو أ ةءاورق ءاحادكهريثالا



 1 ا ا ويل و ل د الا مار ا ا ل اس وا را حل ا اولا
 س١ 20 1 7 3 ظ007 راع يللا علل 371 : . 3 0 ةهيدغ . 1 2 .

 1 . كاي ٠ 7 ل / 7 18 1 : ع 11105 55 2 1

 ا (روغ) ءازلافرح ه« نيغلا لصف

 فورعمن بت يمك لاك ةريغملا لم اراغلاو

 اسدا داوثلاحامر رلاو م « ٌةراغن ارك لآ اًنصص ندذو

 نوكبذنأ ميالد عربا لاق ةراغع. نملدبهنا ل عرس يقستفو ةريغم اليخ مهانيقس لوب ْ

 لهأفهءامصأحامربو ر ا مقبن ار لهأا اوك صوش |ىعملاذا ىنعملاداسفل نار ل ؟نمالدب

 باشالذ ارت ل [نمالد. هنااا أوميةم-هل نعاطلاو حامرلا,نونوغطملا م-هنارت

 ردصملا ةراغالال دقو لسهلاو ملععف 2 :وقراغا مولا ىلعراغأو ةراغنملدباهملا تدشف عملا

 ضعب ىلعمهضعنراغأ موةاارواغتو ممهااوهومديسنا لاق ودعلا ىلعةراغالا نم مسالا ةراغلاو || ظ

 هملا عدي ماعطىلا لد نمشي دخلا فو اراغسوةراغاريغي ردسعلا ىلعراغأوةرواغُم مهّروأو

 قراسلا لوخديمهملعهلوخد هش با ذاريغي راغأ نمل عاف مسارب اريغم رخو اهراس لد

 ريغأى أ ةيلهاملامهرواغأتنكم ساعنب سق ثيدح ىفو معد موق ىلعراغأن ععتبورتو

 *ر واما فك أ افالالتض و * ةصهنورعلوق فو لعامة دوام وى نوربسختوم لع

 اوغلو ريواغملا نم هلا فّدحو أف الا فذجراوغم عجوأ ملاواغم عجبا عبروا

 5 ةارغف لس ءوهملع هللا ىلص هلل 3 وس راتثعيهبعدللا ىذرلهس» دقو ةراغل اىفغلابلا

 5 الا عضوم اقلك ةراغلا عض دو ذلابراخملاريثالا نبا لاك ىيرفتْسم سارعي ظ

 نيراغلا نيذهنيب محم طاملبملا مو لاك ىلع يدح فو اننااهيسضت اعلا ىو

 «ايلاونيغلا فىورهلا هرث ذو واولاو نمغلا ف ىموم هول أ هج رخا اذكهريثالا نبا لاك نيس شا ىأ

 فاولاو لاه اولا ىفه هركسص ذىرهوملاو لاك هنعدتلا ىضرربب لا فهلوقو ف حالا ثيدحررك ذو
 مهم هس

 ةعاجلاٌةراغلاو نيراغلا نيذه ند اعمسحأد درالاة ةنلف ثيدح هلم و بالقنالا ناي ,راقتمءابلاو

 موقوكلذكرواغمودت ادع ؟ىلعتاراغلار ينك اتمراوغلا ياو جث أذ للا نم

 و

 ليفط لاقودعلاديدشر اوم صرف ىايعللا لاق عبر سٌراوُعم سرفوةريغم ل يخوي واغم

 60 #2 قحالو هبحولا ل انمي .كانع

 راغأىرهوملا الثقل تف هن اكل دش ءانعمىرهزالا لاك لبضاقلاديهشراغم سر

 ةريخأ اواهريغو ةراغل اقعرس ووو د عدت اةراغوةراغا سرفر اغأ و عرس ؟وودملا ل

 ل

 عفدنورصلا عروس أيفتامكتف فرس ريملاثي رار رقت اال لإ ةريغملاو

 ةراغالا نم ىحاضالا مود لرد ار 1ليقورفتلل عفدنى ؟عفدلا انهةرامتالا نوقعد لاو ةراحع



 ديب د اا أ نك “ل ع 1 د شا يا 0 اا ا باو يعل م١ ناو تي ا وا ا ا ما
 4 1 021206 01 1 ١

 5 كلازوإ .

 (روء) ءارلافرح « نيغلالصف 1

 لارا ضرالا نم نئمطم لكو لا ف ضفذاوهبلعث لاق وهنقتنبلاهيش

 اهرامئاندود# ض رالا نم * ةندكو ال

 راو[ ليلقلا كلذ لكم عججاو ىشحولا هيلا ىوأيىَذلارطاراغلاو ضرالا نم نمط اروقلاو
 زيزعلا ليزمتلا فو راغلاك ٌةراَعلا ورالاو لكلا فر راغلاكروَعلاوناربسغرعثكسلاو جنبا نع

 يمه م 2

 رشلاقاراغمءامطلا س ذاكما اوهءاعرو الخدم ًتاراغموأ ألم نودجتول

 راغملااهتعاّصلات سن ا ايميلك
 يوك 4

 مفلا ىلعأ نمةشار هلا فاةامراغلاو ل :داروعو اروع وعي ضرالا راهو رب وعراغلاريغصتو

 نا نيك :ل-!ىفداعطن مفلاراغلقو مهلا لخادوهل.قو نعل نيبىذلا دودخالاوهل قو

 نطبلا امهلمقودح .رفو ناسمالا مفناراغلاو نانيعلا ام_ميفناذللا نامظعلا ناراغلا ديس

 لاق رو هن را ىعسءرملا لقدم 26 رفلاو

 ابئادهتراغل سي فلا ناو « تلو مورهدلانأرتمأ

 0 0 شدا لسقو سانلا ع نييبكلا عاب مل الراو وزال

 . 3 3 1 يل - يي »َ 0 1 0 مرمو
 لطخالالوق 1 ا ١

 راغلاون دحلاراهفأو لع 5 اهنا اء مفمنلا لات آر

 ىد هم ىو ه ءو

 نمرغصأٌل بو فال ٌقرو نملوط أل اوط قرو ماع ترقيمالا مبرضراغلاو

 تثمهدرلا هرغالاقب رطعلا عقيم رلابيط هقرو ءاودلا عقب باهلرمشةيدوسأق دسنبلا

 .ه 1-0

 ديز ب ىدعلاف راغلان : ا وةراعد دحأو

 5وووعء س

 اراغلاوئىدتهلا مدع د ين

2 

 لت جبراَراغأو عارتنعرابغلااغلاو سوسلا هسنمو دونا ىلع خب رلاييطتاينزاغلا ثدللا

 وهفدو دع لم ىأ ب اعئلاةر انج رلاادعوةراغلا سسالاو يهد ضرالا فراغ ًاوهريسغوئشلا ف

 مزاخ ىأنبرشبلاق ملا لها مهاوقنم ردا كروم
 عونا اذاريغتدق فر فرح #2 انعدمت واهب الط دعف

 ةيؤج ني ةدعاسلاكيوغلا مسالاو

 هم و ىسو
 اهي وعةاعسلا ناي سقم يبا اودد مى دعلا وأ اذا قاسي

 راغلاو

ٌ 



 ه# سمع همه ليس سن حج

 ادياودالبا فى 5 هرث ذو نورتالام ىرب ىسعالا لاهو

 ا اراغأ ءارتلالافو ةروكلا وهارد د2 اا وراعافاو راغل قو

 فدنلا مور ىشعأ تنب ىور دقو (مركملا ندم لاق

 الولاور ,انوهةروغلا نأ ىأ اروغروغب راغئره هولا لاقو 5 ادت اودالبلا ف ىرماراع 0

 راغأىمدالالاقف د ادغأو دالملا فىرم_اراغأ * هلوق نعم فاتخادقو ٌراغأ لاس

 راغالاروغلا نامتاىفهد-:عسدا لونان اوروُعلا ىأدريلو عفتراىأدخأو عرسأ ىنعع

 امراغاولاه اودرف اذا مغأو راغأ نولوقي سانو لاق تدبلا اذهب تح >-او ةغلاما ءارفلا معزو

 راممأ الفنا ىردأاملوق:ارعالا نيا ذم ًاولاك اودر هاذا ىتأ مو ماعطلا ىآتهاولاك

 هم 6 يع جس

 ايس ة.ابقلا نداعمث راني الب : عطق هنأ ثد دافو ادخ نأ نا وغلا ىأراغأ

 رولا نان نانا ا معفترا امس رماد او ضرالا نم ضخ اامروقلارثالا نب الاكاميروَعو ظ

 ليج لاق و ”لملقةغل مه ىغقواضد 0 ١

 9و بمس)

 روتملاو ىدعتلاامو ماهت 5 انلهأ ودق لأب قم

 اذكمرودلادالب راسا اروي جرلاراغىمعالا نمار موا ول رمان اتاري

 اروع اروع وذل! فراعو هارب "اغلاروعبالو نيدعملا ف 3 اضياربرحتدبدشن و ناسكلالاف

 دمعل لوح ر و بط مريسغىف تب 11 5 ريسعفت 2 ول-تددب قويدس نإ ءارابغو
2 

 5 - 6 2و موو 9- و 5 م0 سرع

 سا 0 روعو اروع وعو ار وعروغل ةهنمعتراغو هنمعراغأ و هداج ى رلارعكىاروغلا
 1 م

 رجالالاقو هنفةغاراغت تراَكو

 اراغتل مأهئمعتراغا قعِبدَعلا ب لاسو

 | راغتل مأهنمعتراغأ 35 ع علت أس ل ىررو
 مم - 2

 ىبهذروءوءاملاراغ فاعل الا لاوو ايفل دو ضرالا ف يهذروُغو ارْوٌءفانوعءاملاراعو

 رك هم

 ىمساروعم قام ميم نا , ار آل قربزعلا لي زنتلا ىفو ردصملابفصور اروغءاموثونعلا

 9 1 1 8 و عوو< 4

 ا ارانغروغت سمسا تراهيو ايرعض ترض ىأ برضو _هردورم->نداو بكسءاملاقءاكردصملا

- 9 

 ترذو لاق مول اورم-قلاكلذكو ت | رغتروُغواروعو 0

 اهرا.غم سهلا عولطالاو * اهراس ًالارهدلا له
 1 98ه ١ 5 جا

| 

1 



 5 5 0 2000 00000 1011 0 0 ا نيم 2 ول يزل ب وا د دا ل 1 اال يي

 (روغ) 2. ءارلافرح * نيغلالصف ا
 2 و 97 5 5 .: َّك ة 4

 اهريمت دقو اهب شو نم سوقا ىلع لع ءا ارغرايمغلا (رجت) ارتاسناكاًذارغ سوو

 ىو كسوقرج لوقو دلو ءارغوهواهب ىهو نم سولا ىلع عنصيئنراجمغلا ثدللالافو

 م سوم و

 ةرعم اهرسح ىج ب ةضو رلارطملاداجلاقيو ىفاتايداجق كار ءالا نبا نع ادمن اورق معلا

 ٌئلّتمملالمقو مهننملا نيمسلا ليقو معانا نيمسلا ردمغلا (رد) لأ هللاواه الم ىأ

 ىبا ارعالا نسا كن اان وس
 5 هم ةزذود 2مم 1

 ”لوكذمميلكوءاوُرلانَ هيعوعسس 0 1

0 

 ىلع دشن ثا يي امي الىذلا 1 اوك دلل

 5 وص او - روس

 رَديمَعلا هناسيعفط, ا « رضنالا بالا ارصعندعسال

 22مو < همم

 نسحزذممغلا دنع همع بر مة لاذ ةرعلاق ى ارعالا نا ناكو لاه ْ

 + ود قاوم دع

 رعاشلال وقى ارعال انناىوردقورد.مغلاك ايس ئىلتمملا ليقو منسم اناس اوباشلا

 لاق ىبا ارعالان با ناكلاق «رديم_غلاهناسسغىف طدشكلاو هلوقىف تع لافؤ اممم يله

 همالكسم ىف طا لاذارَدسمغلا سايعلاوب لاك ىرهزالا ل

 عمد ودددم هد يدم ! ”وس

 1 برع ديراب ًاولاق أوولا ىلعةدارزه فليك ةمردغلامردغة-جرتفسذهلا

 راسا لاو ةوهشراغ نعهيرشءاملاءلجرلارثنعُت (رئنغ) رثك اف لاك اذا عودغ دع ا

 و
 هبسحأو لاك راعي هكودقوا.بنعهقلا ىضر نجلا دمع همباللا ركبانأن ا ثيدحلا و ىن>نا

 دقو "رلههملا نيعلابىوربو ة هَل ءاردونلاو لهاو ةرائغلا نملهاخل اوه بقوم ولا ليقنلا

 ى-و) ىو -هد < و) و) وعدد

 م اردنغو رديتوردةعوردنغم ءان ا مدانل/ل يرتب كا مدع ردنغإ) ممل

 سل 7و

 5و و وو < وس - 2-5

 1 تاع يهد هنود ةعاوش :للوطرولا ىقسب يشم ثادق مكن الاقف

 يلطانلا قازوعدم نموءاعدلا ثددج هئمو هيلعردُش :يدلار اغلاءاملاكهلعٌدةشح

 - م 0
 نيبام ىمدالال اف ن 5 ما ىلب اموةماتروغلا ل .ةوروغلا اوهورصلاو قزعتاذنيامددا هنو

 يو ١ دوص و

 اروءواروع موقلاراعوروءوهفدلبسهردحخناام لك يابا لاا 1 متررغرعلا ىلا قرت اذ

 و - 2

 رئاغلاروغنالونيدحملاف يا رامةرزحن مب

 كل

 || ودلافواد-اواريسفتام_هرسفواعم هلم_هملالادلاو ةمعملا لاذلاب 0 *

 فا فور 1 وللا قربا سياج نق 0 لاروع (نعغ) لدحر

. ١ 
010 



 58 (رمت) ءارافرخ « نغلالصف
025525252252777 

 نع صرت

 امواوفصءلاههج وديتاط ىأ ريم اههحوئارملا تركدقو ةيلطَتم متم: 71 ردم و ةملطم

 همسدنمديلاب قلعيام هدول عب نومك 3 لا رمسلاوهَمِب راحنالفر 7 :اضتسلا و

 رمغلاليدنمهنمو كوسها نطيل همهّر ىأةر < ىهفأر جت مدللا نمد ديت رتدقو

 ةدوهزلاوهو كد كيرلا مدل اوعرمت هدي وتاب مارس و شوُكْلارَمعلا ليدنللاقيو

 رسكللاب لعودف سرس دةوروم عفباو لود ام ءةلاورغلاونمشلان 2م هرمضولاك محلا نم
 مور #2 وج

 ضرالا٠ نم سماغلا ةينحوبألاكو ماعلا فالخرودلاو ضرالا نمهاغلاو ارعوارعرمغب

 ةعارزلا لتحبام عر لام ضرالانمرصاغلا لبقو ثايجاد نزل هيو رضخس لاماهلك

 ٌقفاذ ءام و 1 ءمهسهاوقكل اوعفم نعمل ءاف ود ورم غي فدغلم ءاملا ناله امل يقام و

 ىلا غامد لاسقيال ض رالا تاومنمءاملاهغلسالام و ماعلا هب لباتةسل لع لعئامشاو

 ىتلا ضرالا ماغلا ناسا !!لوقيىذااو لاكريخيلهأ ًىنلا ٌشاعما ماغلا ففورعملا دبع

 ثد دح ىف اوما علا ماعلا ايلوقك ريدح | ىهنيس لفهسنعتلاسدقولافوهام ىردأال ارم
 ض ع ما ا ل ل لا 5

 هنأرخاثد دد قو هبارخوهضاعداراهالّدعف ه«صاعوهسعاعداوسلا مسم هنا هع هللا ىظيررتع

 د
 رسهفد العا كلددنء هللا ىذررع لعفاسغ اوارغقواّمهرد سم اغوأ 1 ضاع سد رح لكى بع ل_ءج

 2 يق ع يف م

 2 ص ص

 كو  هعارز نك الذ هد املا نالٌماغبارغ لال .ةروسنموأ لاهة عرار شالا

 رمتوذهنال مما غال قوأ. متل ثمل الو هولا يفتن لا هملع بلغو أ بارتلاو لمرلا

 ا 2

 ةمرلاود لاق بصنوذ ى أت صان لاق ؛اكترمت ىذلل يغوداملا نم

 2 ماو ه6 ا -

 لت اغنم من 0 5 علا الانف :رةاهروقىرت

 لاقي كالذكو عضاوم :رمعلاو ذورمغل|تاذورمْعلاو اهالعواهرعدقبا ارسنمىأ

 مدانزرملا ىذن ماير جت ىلع ل فاارمدلا ينام كلوا

 سلا صالاقو

 اروُسُعلَتادماعريمُعلا نودو #3 ةشني نودن مضار ءالا ٠ نملثاك

 ىو 9 عدهم

 ةكمقدر امل هانم نملزنموه ىرهزالا لاك هم ويواف عتولرا» اها

 راب ملا نوكسونيسغلا تشب رمت كذثيدحلا قوةما دنع دال د قوعو ىلاعته لنا اهفرش

 1 ا 78 لا اس هد ا 0

 ئرحارلال اق 01ر0 ط ووو لاروس تلا ودوم اطول و ركع هع

6 

 رتسلا فادغنيقأ ولا جاد 3-0 رع مح عياش انيس اليا صن

 سهاد - ا

 (س برعلاناسل :5)



 ءارلا فرح  نيغلا لصف
 مدللشسلا سس سسلتتتلاا

 5 و

 ىلع ايلا بهو نير مشتمل اخ اقر

 رمز

 ة.و - ه9

 رمغلا هرشكورواوّشلا ن 00 اهيل نذر رهف

 هطسوو*اعدلا لَو قال [رلا ارمعكى واعجتال ث يد لا فو ريغ يَا لو

 ل لوما وز أو ار لمصبتكا ران دارأرغصلاحدقلا ميلا تفونيغلا مضيرمغلا رخو

 رمغلاكهبلعةالصلا اولعح نا مهامه دنع س فد والعلاك هلح د ىلع هقاعي مث دل ااعرتوحاىلا

 يه و هم مظعأ ب عقلا وان الث وأن يلمك دخأير رمغلا لمعت نا اعمن 0 :ىراهم ا فرتنيالىذل

 ا مالملق تبرسش أت رمَعتو رام ًارمغلا عجول جرلا كوري

 اراريصالا عسيلان 3 اراغألا تل اماذا د

 و 7و

 ” اماورتلا عابس 1 اره ابر ارو رنا تيدضاو

 توذ بْرُسلا لق رمل ليقورمغلابرمشل ارمُعَتلاَو ءاملا قاضاذا ارم! قام رش ياا رمشملا

 1 ةةكراالاو 0 مور لربعملا ارمعتوريغصلا حدقلاو ورمل : نمترم لاو هننوهو عزا

 ماقد وم يي ه8 ءاظ د

 ديالا رك ربعلارودص 01 كراج تال ناداه سلو لاك برشلاهر عدقو

 ةرماغلاةقينحو لابو نيلوعفم لاما دعفاحأ ةاءاقسايس أ صار ءالانبا ىحوهديس نا لاق

 ا ىو + دهر وه دكه) س

 00 هدرا درك ىرواةدرعملوقلاا هداج ولاق ىسلا ىلا باتحال ىلا لخفلا

 دن مو

 اذا لاحرلا نمَرمحملا كاذكو ةراسترمشي م ذلاب رم دقوا. أوت نمقرام.هلانِب ومالا رج

 ْ هلا ىلس وتلا ولان دوهيلا نا مهنعدقلاى 32 در سابع نبأ ثد دح فو اريمَعتر "رعد قو سانلا هله مسا

 مىذلار ' مدرسا امال نافاس ركزت ك تكي . با

 الر هتورع لجو كأرالو »دنع هانغالز ملك !كلذ. نم ساتنقيو مدس نبالاترومالا برت

 0 ىوردقو برامتلا هكنحن وره الوبر ل

 .-2 8 ا 2

2 

 لا هكا رع ماو داهل فيدل ؟ماشاوهأ ىردألف دس الات

 نمذختب سورعلاهدىلطُت ةرمغلاو كلاهملا مك ةيناك اذا صاغملجرورعوتأ لاك توملالابإو

 اهاديوةارملا هح ودنىبطينلو 0 نهد وللا هدي وتمت لاوت لدا لثيمعلا وألاق سرولا

 نارفعزلا ل و رمل رخ عض هوم ىف هديس نبأ لاقو نمل اورمغل ااهعجو امترشي قرت ىح
 5 و 12 تيل[ 30 2 ِ 37 © 2و

 ةرهغمةبراجو نارفعزلاغومهمرم_غمبوثو كركلا ل_ءقو صحا ل_.قوسرولا لبقو



 5686- (نع) ءا ءارلاف رح »* نيغلال صف

 و ى ه-

 ىفو رامت عجباوءاملاو سانلا نحل ةمقلاو تارا دسار مالو ةرغ |[

 ماتم رايد اشي دحفو ام كك ما مهم ىأس انلاراغىفنوُن أ تاتا تيد

 ىذلا ماسلا اوأاهمظعم ىهو ة ودل ةرهغ ىف ل ددانعموو هريسغ م صاخ ىأ هاغدةفمكبح ا

 ثددح ىفوهريسغدةاح ىأ دوما اودورسكلاب عل | نموه لدءقو كلهملا ار 000
 5 1 7 1 0 0 ا 8 5 1
 الار ع عدالرضاو كاك يي 03 حام لام حالسلا ى اش م ناك

 مهجزو مهيقأو مهتعاجب مهزانو كرا ومع : واااو سانا عودة حو ن عض ًاهسخأ

 م-مجز فىأم هوجو مهرتو مهراجو مهراشو غش وم ؛مهراهتو سانلاراشف تلخدو
 رى ءدا 060010

 اذار ماعطوء الاف سامغالارامغنالا او سا.تالار اقعالاو سمعا 'ودلا فرسقعاو مهترثكو

 ىدبلابخ و ويمتلا فر هنالو با[ ناطررطل كمل كلفت نمءوثريمعلاو هرمشقب ناك
 ضال ف ناك امريمْعلا لسقو سنس نسل دس نم طقأسملا!ىمبملا حريمغلا ةشنخو لأ . 2 مود 3 00-0 01107

 25- ع ا. , 8-5 س © 0 ل

 لوالاهرمغب تست دنا ل_ص !قتش تننلاربم_غلا لمقو انايئاماوةحير رامادالل :رضخ نرد

 ةدسعوبأ ءارعأ عجل اوئوشب سلو هقاعتشسا ىلا نويهذيس سلا رة ىنلارشخالاوه لدقو

 هر د قتابنريمَعلا ىرهوملا اهرب هضادنعل خلا هفاتريعشلاو سباسلاٌتةلاو ةبطرلا ةريمُلا

 اشحو فصي رهز لاك سلا
 هوا ماددص | سم © ضاو 30 800 ع 4

 هلفاريمغلا سا نمرمضحادق « طشانوءارسلا ساوق اك ثالث
 - 7 2 م - 8 92 00 :

 نءلقبلات دود م 00 يملا تري رحنب ورعب دسح فول

 ناذوحريمتو سأ نيدو قو 2 مول أمر رعد رشح خخ تاموهل قو سلا دءدرطملا |]

 هاطغو لضم هالع هعودمكلا تاك ٌ ةشاملا+ ترفرف 5 ةراكلناذو ل اءروتسل اوهل.ةو

 يد د قو يعم : نملكذ وف ناك ى أمه هرغ موقلا عم مءاحاذا هدفصثد دح ىفو لتارومغم ل>رو .٠ ا 0 21 اء 5 نو 5
 هموم مد8 ع ةهدمس هسذ

 ىأهنط رغأ ىح قد _:1لاثي د>ىفو هورجتدق كرو مشججت سل ىأم فيوم ا اربح

 هن 6 يح هملاع ىلا ىأ هيلع رم تحيا هلا هضم ثيدح فووورت بودل راو

 الاف ءارامتألا تاياماذا ى مح * حاملا لاق شطءلارسكلاب هرمغلا ررتسوهلقع ىلع ىلع

 ءانا فا منو, ةاصح ىلعريسمالا ءاملا نم 0 ةسلاىفموقلا هن ةاضرع

 شفر سل ني ند للاى و ميلر لك اهاطعفةاصحلا ارهغيامردقاملا ٠ نسفابسي#

 اللوم ان ارا يعم رمل لبو هءفوش ”اىأىرع ىلاوةلظأ ااَقذ شطعلا هملا

 قولصالا ىفادكلئاخ هلوق



 (رث) ءارلا فرح « نيخاالصف نوف
0 

 لوقدشنأو ةفضح ىلأ نعرف برشبر خم لغورو مشع سول ىذا اجرا ن نير كاد

 69 ىو م

 روغمءاملافعر راك اهّكَف 5 ةرداصربغاك | ارعاهقرنب 1 لة ةفصىدسا

 ةوعأ ا يمنرتكلا“ ءاملا5 ايفاااضر "2 لب رة دج فو

 ىدح هن ةيرحلا عسا و عض نر كسدلاض هرعههطقف "املا ضاخ ن مناف دئادشلا د_:عهنأ أر

 س :رئلارمفلا اوريجرشك اذهرثك اذا: ناقد ,زولأ همفل>دىذلا عيون نيادعع 1 ا

 »ا رواسب « جامملال اق ىلا عساوودعلاريثكداو حرك سرفوداوملا

 َْن لا ,عوامهو وت ”روملاومهلا ةرمغك هن هن سو مديون و لكحل م يلام دخلا

 لاق اهدئادثاهرامعو توملاو

 ادصته و ل لعق اَئاذا ُق سمقتمت توملارات ىف سرافو :

 مالسلاوةالصلاه.لع وانسي للعح ونةئسفهفصي ىاطقلا لاك بو وو 00 معا عج

 ناقوطلارت ذيوهموق ةعم هد صقر ذ ذبو

 راوملاهنم مهيلع ٌبصو #* يول بحاص دان
 < نع

 ءايخاردلا نم ىينبالو #* اورو هند عا ل

 رات ع خ هءاشعت "اكل دب مهلا ارم هل

 رواج واسس الل ندا دصات ىهو ٌبماعو

 ا ارمغلا كَل ناسو « ' رج راص قى دوف لا

 راضقفاىف ؤرما ى كلل دال :ومهمق اذسهف

 ّت توملاتا رع ىدي صاغم عاصن ورثك !ةمالسلا عيد ديسا لاق اح هلىذلا عب ونمملارجلا

 ءارفلا لاق نيحىتح - مر خولات وقول لع دكر ركسو ةبدسشو وأ نمر فوهو

 مهولقلب :ىلاءث هلوق كلذك 02 ض ومنا ف كأم جتا رقو حبا لاقو مهله فعأ

 ةرمعلاو هلمَعو ءاطغفىأىبتقلا لاو اذهن هةباع ف ءالؤه بولقلا ,لوقياذهن مترف ا

 وكلاق و برحلة ركل لوهلا صك جول طا لا كَمنسرر معلا ثمللا لاك وراقكلا راح

 ةمرلاوذ لاه: هم مومهتدشَت "روم اًةركتو ةنتننلا ةرغ ىف عكستيو وللا 6 ىف برضي

 تارمت فم-هفذقيفةماقلا ثيدحرف و ريثكع ءامىف ب, اسىأ 5 بلة رع فب راض ١ اك د

 اهثدحاو رانلا نمت ارت ىف دحو بااطىأثيد-ىفورانلا اهيفرثكت ىلا عضاوملا ىأ مه

 م



 وهوثمرلا فنوكي خصل اريفاغاورعوب رام :صاالا غمدو لاه برمشتقءاملا مضت ةواح م د ه - و هو
 2: 50 3 0000 2ع 7 2

 ريفاغملاوريفاغمدل ضحلا نيب نمثمرلا ليث نبالافو ثمرلار 2غ دقوروةةماف د يدناو لك ويوأح

 هن هيلع نيس ا فال هلك يوما رانول3 سل لئماجن دي فراعنم ليس ىش

 لاقي سروأ اذا ةيرش سلا قسرا رفقا هاردي انج بزاو ويدل تهدر و |

 حرت هدابراوهحوربو هلوق حرذ هدابراودحوربوهودربلا »تع سروب ضملا لكمهضءيلاكو ثمرلا اذهريفاغم نس>أ ام

 0 ّىَطااذه برعلا لََمو ضر. هناالاب رلا ل_ثيولح لسعريفاغكاو دسعن نمد ردت يفاغم الا فازكمهثلا د محا ٠ ه-- 3 ا نا م 2 3

 هنرعس# عع اارصت نمدردلا وع 1 رثكلاربكلا بدصا لجر ا1كلدلاه ملاكي نال

 لثمرا دة ساامورُمهلا لاقي غمصلا نمرا دس اممهضعبلاكو بطئ هنم دخت ضع اأم

 : 033 2-0 0 . 1 .٠
 قرد هنملاسامةب ونغلا تلاقو بوذا هلل اي ضرالا فه4:ملاسامو رورعصلا هلاقن عيصالا

 ا ا ضدرال اورصشل | ند طوشلا 2

 -وو 00 ى هم دوس 6

 0 مت بوو 3ث عاملا هغرس ليس ناك

 ا :رطملا اهداسلاق ةرودمخلا كك فك لان 0 نمهسيلع مدقامدا# نا ثيد طا ىفو

 ََّن ًادارأ لسقوبوثلا ىلعرارَععلاَو تالا نمر لاك راص سنابس لن رطملا تاس

 : 1 : هاء ع ما نكاية[ حر ل
 اًذهو لاق فطاذلاكولح طلو :رعلازرصم هصضنب ىشريفاغملاواهريفاغم تسر اى أت رفغأدقاهتمر

 و :. 0

 ند ترا كلاس * درة غلاواهرخْلا قدغاوامأمنولافاهرصم فو ارالأ سن

 ونيف نط 1 ةأعولنو ةأ سها محم اةريسقعو مس رعشة غو نازدملا نم ىقوراغصم أن الثرمقلا لزانم

 0 0 ريثكلا ءاملارمُعلا )06 )ع ىراغغلارذ ىأ طهر ناكن هرافغ

 سر سلا تاولصاال تمشي رتل را راجت عجب ور هسا

 رمغلا توم مي ذوعاث يدا ىفو هيطغب ىيلخو نيم أرنكلا ملل نوكسونفلا خف

 أريغصهؤ ا در ناك ناوى ىذ»فورعملارب نك قلخلا عساو ألا عوءاذر رلارع ل جروقرغلاىأ

 طءضءاملار دقو هلوق ريثك لاق روجتوراست موق 0 نمةرومغلا نب وهو

 ةرامعو للا مضي لصالا ف لاملا بار هتكصَصا تقلع 3 تان اذا ءادرلار 7

 عو هيرص *و سوماقلا ”ووعاو 3

 0 (مماملا هعججوهمظغمرصلا دو هلاضراج ورا عبوة سل قير جوش لعد

 قد>وو مسلارئاسف || هاطغ 0 زارع ورم ءايلامرعو قلل اكلتكوقروعوتراع داكار ورام
 دعما | اة | ١ #8 )7 هم

 5 1 0 لذا ىلع هقرغتسي و همطغيئث : لكرفغل سدحو فرش :ياعاذاةنزرسثيموتلا لل لسا

 ل | مهد سس . 120 ةهبمل مه <
2-0-7 



 أ نق 1 فس ول ا ري د ا مول ل وللا الا ا ا اا

 (رفع) 2 نيغلافزح « ءارلالصف 0
4 

 يع يخال كد >|ىاراذا ه_:ءهّللا ىذر ىلع د دحىفو 6 ارعاشتيو اى 31 ارعلااهدروا

 قو ريفغلام 5 رثكلا عملا مهلوق ندا نزاوةرثكلا لا ف روكي الف لاموا لأ

 دقو رق عال 0 ا

 ئ تنمث-95 ةهمو 4 87 1 : 3 14

 هلعافمس ملام ةغص لءرف 7 ارةعر 0 رخلا 1 1 ارفغو ىدقتسماط وسمي قرت ذ

 لاق وألا دعب هدنعمداعاذا ق.شاعلا كلذكو سكن كذلك
 ع ة< 9! هم

 ماكل بحاصوأ مودتار عيا« ىوهلاىذإ ارعرادلا نان

 باوصولاق ى هعفمفلار ا تمللتدبلا ىر نا لا رادلان ا لل يفرط درر [تالااذفو

 هدلعل ,هلوق ةلالديرادلا نا ليملخمداشنا

 متر ىلعاملا ىدابل اقربالا 00 يلا لوامن ” الام
 , 20 د -

 هض ره ند مادا ذا ل#حر ا!لاقيو همفةغارسسكلابر 1 ا ْْء :رفغل حرا ارفغو

0-0 
 موو هم مول و هما تا 7 دس 2 . يس 0

 7 ا ع هي وود اياكم ةعو ارفع 0 سك

 دو-

 كي 59

 لاق تارُعم عسجباوةرغ 2هعمدمأ ةرفعى لاو ركن وعود ةةورافغأعججاو ةيورالا د

 موو ومو
 7 رو لاوط نام افاحج 0 هنا نعرفغلا لرب بعصو رمل 3

 8ع

 هديسنالاق ركل ارذغمىورأ ىهوريكرُاذه ىو ارا ند- -اولل مس ارمغلا لمقو

 5 :رشبل اد ورسسكلابر ,دغلاو عجم احتلها نيو راباوصلاو دسعوناهاكح اذكه

 7 هو

 طفرعلا هصضني فطانلا )0 اورو كو مد يمرافو قرا ن ع

 9 هيث 7 و) سوم و

 | ةمورواخمورتكمورفغمور ةةماهذس -او نر املا معي بولى عضومف

 امهفرهظُتْملاوطمر .هلارشع او ىابرلا ىف كلذ فن حو فال تاذ صرالا* ارومغملاو

 8ءو صد م 2 افحص

 لاقنمومر مش مران نوبي ى نورتي دوي سال رخو رؤاغت رخو

 لآ ١ 1 1/ا ازوففل فوك ةقورتش احر لاه رششملاع نمورمخم ان رت لاهرومدم

 ر ودعم حاولا غمورفاغم طفرعلاوت م مرا غمدل لاقي بيدها كلذرغو ملطلاو مال و

 وادسقاو 1 ىنلا نااهنعهلت ا ىنير_كناعن ءىور ميار مسك رثْغم اة مورَفعمو 10

 تلك أدر دوس تاي ءاورف و ريفاغمتاك اهلل اوق:كأانصاوتفالسع ةصقحد_:عّبرش رش

 غمد ريفاقملاو ٍهظَو سرا 3 اراةركل فم ةهيرت عير هلوةثلثملاءاثلاب م ”اغماشنأ هللاةءو ريفاغم

 طفرعلا نمح 0 ود هدراشمملاثمللا لاك ةسطبتسلهتك اند م طقرعل ار كش نمل مست



 قول (زفغ)  ءارلافرح « نيغلأل صف

 هسأر ىلع عرادلا سلب اموهرشملا هملعة عش نب ةريخلاو ةيدب دخلا ثددحىفو ةضبسلا لغسأرَو

 طسو ريغرب دام دود لقا سار ىو !ااهلتةق رخرسكلا,ةراغغلاو» وو درزلا نم

 ةقرلاةراغغلاو ندا نمّراهاةأر |مبقو تملا نودنوكن ةقوت ةراغفلا لبقو اهسانأ
 س .وةلا س أ ز ىلع توك :ةدلجةرامغلا لءقو نتولا هيلع ىرح ىذلا سوقلارح ىلعنوكت ىلا ظ

 ةباصس قوقامناك اهارث ةباصمس يذلا فو ةباصسلا قوفءاصسلا ةراغغلاورتولا اهيلعىرح

 ناك نامل ريخخلاو لمحلا سارتر

 ا فعلا علب اذا ىانلار ردصااوذو: * برا لة لالا باقل وه

 او رز ران ارقعرفمب ركل وتلارطعو ةرفخم ناو هكا شال .ةنرملاو

 0 ودم ارَمعو اهلا ةبمحلا 1 اوقيعلار عشريفعلاو نال اور وارارمْعا

 ةأ ةارخات هو روكي بتءزلاكر عش را ليقوغ علا لثموهىذااراصقل اراغصلار عشلا وهل قو

 : . نيارلا لاشي رتل اررهَعلا كلذكو كلذوحنو ةبطاو

 ركل ندوب 4 ور * رع مكاسيِدوَحَت عد

 زحارلا لا بغزلاو هورمَعلا فدغل مضلايرافُعلاو

 اهرافغا م اشامةطس 3 * اهراخاجتا زايقت ىلا

 ندألا ىلع نوكي ىذاارعشلا ٌةرْمَعلاو دحأ نعهبورا تسلو ىره وخالاك قابلا

 َُء ار تاوهسو فراك نان ولاةرخعتأ او رمانة اقل رفع لح رلاةي فنحن لاق

 لقا ىهو ص١ :كلايذه وب رال رايعاكبا) علا وفرعلا عض دوم ةرعشلا تايد ةيادلا

 تين صرالا تدعو هراغص الكلام ب سدا الو دال عفارطاراا والو هاد

 ناك اذ امايقرْضُح .رقاصعةناكماك الاول ملا تبن 8 :رترفتلانمع وفرمْملاَو هيلا لان

 ريذلاءاجيوريغقلا مجبودودار» ريع ءاجسوار رفح وقلا ءاحو ماسقريغ :رجسهناكف سدي ذا زيف

 كد و ةرثكا مههف تناكود_-أ فاكتب مو عسيضولا وفن ريشلا مهتعامصا واحىأ يفعل اجا و

 ريفغلا لاق و ردانوهو ماللاو فلالا اهلخدىتاا لاوحالا نم وهلاقو ريفعلا هانا الا هنويدس

 ءام_تاؤاسو ريل اج افاجاضي أ ل اقيو تك .ةوءاسجب الوقنالثلن ا ىنعيءامعلام الو

 ىشىتل ارداسصملا ب صان كب صن هناالا لعب سدلو مسا ريغغلاءاهل واهلك ت اسخاةريفغل اوريمغغلا

 مهلوقىامهوادأ|كماللاوفلاالا همفاولخدأو ةفاكو ارطوةيطاقو ايجي واج كاوقكءانءمىف



 (رفغ)  ءارلافرح « نيغلالصُف 2222م٠
 هسدوم ه5 هد » هه هو

 ىانعللا ن 4 رد غو ارث هرفغي هلو ةَءدقوامءوفعلاو بونذلا ىلع ةيطغت راو

 زل كردلا ضلت لوقتمو ةريفعواريسفعو لايعمل نع ةربخال اوتو ةرسوانار 0

 2 8م

 عمل اوروُهعوهفولئ منشد درهدعاو ةريسب كم .اعاهماف ةريشعلا فزعلاو ةريزغلاة قانلاو ةريفغلا

 ءامعوسو 2 51 _ئ

 رفغتساو ةرغما ى ند فل "؟اعاف هرذعلاانتيصتن هتناكوان“ 5 هلوقامأفر ع

 و

 ْئالاق اهلدقنارعَعرافغسد دما فو ) ارو هم :ذهلردخق دعمت داوهمن ذنمدنلا

 راث دن ورث دحففو اهلَرمَع د ةىلاعت هللا نأاراخاو أةرغدملاءاهل اعد وكن ل ة<رثالا
 ”ث و 6س 1 4 2-2

 عض لوقي ساسعنب اقتاقارشع لاق ةكع ل_سو هبلعهللا ل ص هللا لوسر ثمل ةورعل تاق

 دشن اره هنمسلط فرخلا فذح ىلع هسنذهقاارمغّمساو هلهقارشغ لاك ىأ رهف لاق ةرمّدع

 لمع و لوقا هيلادابعلابر #3 هيصخ تسلا ل 0 ١ هن ومس

 رغم ىلاعت هلوقىفم امونأ ءاعرغرومَعت ارماود هه رفلارهبحاصل اما د د ارفاْغَيو

 سان سدس

 ْ اهلع ”ًاوماللارسكنوتلا قنادر لرأنامو "نا. نممدقئامهنلا 9

 ركحنأو ةرفغمللابس حف ار كر ىل كلانكتف ىنعملا سداو لاك ىماللاعا

 )0 ا لم ىكلمانعمولاك ىكمال ى هلافو لوقلا اذه ىدع نددجأ

 1 س 7 سس

 ْ هللا ميركل ل->وزع هوقكاذكو 5 ىعم همف نسح ث داح( 10 :رفغملا ىلا مضنااإف عفلا ىف

 ىن 578 يب تاد# ع

 نا ىنبنيا هج هملصا هنود ممالاَ هو ؟ بلا هن نافسامت :ردقلاو ةداسش دك اه نمل

4 

 ةريدع مهد فعامو ضن أبنا بولشأ ى هنري وهن دردغب مالا اذهاورذغا لاقيدب لشي

 هباصصأ نم ةعاجبووهحي رخناكو يَ انام لاعلان الو نورا انو

 لود وش ومب حاصقةباعكأ ب هرو5لطصملا ّى مكث تاون ودم ص علا ىلا

 ةريخلا لاح ماك اوشن * دي مهي تسل موقا

 الو كرس ىفاولقاشتى أ ةريخلا لاجي ىشتأك اوشماذ با وردطانا مدس ون نورت اللرتت

 رغما اوبرهَتالو كسفنا نعاوعئامىألاسقثالا لمست تناك اهمال ةريخلاّلاسب ص خيو» و

 قرفووهل قر ةوسنقلا تق لي سأرلاردق ىلع عوردلا نم يدر ةراغغلاو ةرغملاو
 ود 2و بيب سلا 9ة هادو -

 ةضسسلا لس ألح رلاا هلع ٌّن احر دا لمس نبا لاق بعل عنقي قلحر -وهلل-.ةو ةض.دلا

 هسأر لعل جرلاهقني عواجنأ أرغتو اقل لمْقلا تاك اعرولاق همقتف قنعلا ىلع سس

 خان نموها ل_عحابع رونق :اعلا عتب رقما كتف اهقوفةضسلا نت عربا غابت

 لمس -_ِ--_

 حو
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 مك (رفغ) ٠. :ءارلا فرج« نيغلالضف

 0 4 هم هل ويس -و

 ةيضاعو ساق رشضاوُع اوىؤعنمىأ أله رضغف لي "آنآ تدر لاق وهحنا ور

 ُُ 1 صس مو حج
 ةيعصةر ضار عيسوة دينك ىو فرقت نه نطو ةهصعص حد ن «وكتشسا اف ”ه)_بق

 ظرلغلاىفاحلارَمْسَعلا . رفنغ ) ناسم»ا نارضَعو رمسضُعو أها ىلا بو نم ةرضبلاب
 و مه مع

 رعاشلالاق ردنصع ل>رو

 ةوءو مس -- و 5و هءوص دك بر

 رفتس ءنيدعاسلا َبوُصَعِبْرأ #3 7 دل مر دع ديس هلأ

 74 0 20 د د و دهس دب مسو 0

 ةرغنضغنذأو «رغنضغلا اوك ةياحرد « 3ديشْنأَو نتا ظدلغلارنَمعلاورعولاقو

 طلع :رفدضعلسأو اه رثكو تاظلغ 3 وترك كنا ةدسعو الاقورعشلاةرلكا ا

 ىرعزالا لاق هُنا طلعو اظل غناك اذا و راب ةْدَدْعلا ثمللا هنشغتمو لكلا

 لطالب ور دقو دور بارع ءالارداف قوئدئاز نونلاورّكّشَعلاداصأ

 ورعو ارطصاعأ +تدنرطقل مراسللا قدغل سما (راغإ) انيأىسا قرا دو

 اذه نجل ترالار لاك 1 اريطغ ام دوم هن أرامل « دشنأو عورملامغللا اردت ريطغلا

 ةدنب أن فامهو هائل رافعا وُدَقلا( رفغإ) ءاطلاو نيغلايريصقلار غلا نالاقففرخلا

 ةرفغمانلر معا مهللا لقب مهبونذو م_هاباطش نءزوامتملا هدابع بونذارتاسلا امهانعموةغلاسملا

 5 ونذمقلارعرتسلاو ةيطغتلا ارا لماوت رغما لهأ اَقَعلاروُمَعلا تن كناوانارف حو اردَعو

 وهوردم نادم لا اراك نمو وخاذا ناكثددقلا قو نارْشعلا رفا واشرس ١

 من أ ىتلا عنل اركش ىف هريصت7نمب دونا امهدح ان الوقك اذ. هدمصةغىف ةو بلطًرامضا:بوصنم

 يد مراختسالا لو ريصقتلا نمرافغت_سالا ىلا ًاءافدحر ذل .مستو همذشو هماعطاهملعأ مم

 هن اكفةحالااضقد_.:ءالا هملقو هنا ب هقئارك ذكرت الن اك هنافءالمنا ىلع هثيلةدمىلاسغتهنئا
 ىذ حس كم 9 جم يدعم

 ا لكومرتسار غع هرغغيةرفغدقوراقغسالاب هكرادتفاريصقت كلذ ىأر

 0 ًاوهفد اوسلاء كيوت ْغسص | برعلا لوتورَمغمسأ ارلا ىلعديدللا هن تءنوكيىدلل

 9 1 : 9 وه ع 5 00 نول نفعهما جا 0
 نا ءاعولا ف ةلعج عاملا ترفغو اهرتشى ا هب ودهلئار نعهبتمودل ىطغاو لجأ ىأهضمول

 ع هدسصو ع

 باضانابيشلا ارةغكلذكو ءاغزا اوهركس .ويإخداهرفعأو | ار واللا

1-0 0 

 باضخم ام وأ ارمعإء| ارفع 5 ةماسع بيلا سسك لاف هرمْغَأو

 اهمدبولارلااهبىَتقن ولا ةرافغهسنمو ةرافغوهف:ئ ثدي ا رايق

 اتاني ا املا ارةعاوه لاق دصملاّتصحاملر عد دس> ىفو 5 ”انَغو تارافغ

 سس ناس ءغك)

 هج او-ىريكتملا هلوق
 هياوصو لصالا فاذكه

 ظفاوه مهلا او- ركمملا

 ىيككم مأ ررحو سوماقلا



 0 ا ااا وتد او ا, م سابا

 (سضع) 2 ءارلافرح ه* نيغلالصف : 0ك

 2 امنا و رضا ام هءارضغعمّتنادانآ ن كلو

 نبا لاو بصخلا نمهيف مهام بكسح انمار اي « بك الارض نادرألا ةصااخم

 ىأ مها ارمضعو مدنا رقاب دبع دج أ لاف و مهدا اوس ىأ مارست كارعالا

 6 8- هو

 ا دعو ركع هلئأ هرش هرّصعور راَتقا دعب رصخلأ اًرَصْعلهالاوةعسلاو لاما لج لارض .و مهتعاسج

 ااه دام دو ل ءاوم لاو و

 | ارفف رطمرصل سيعو ةمعورفاوناك اذا نورو ضم موقو كراصروضغم ل -رو

 بصخ ىف ىأ شعتراضغفو شعلان ره .«ارضغ ىو شدعلا ن م ةراصم فا مسبناوعاتارضمو

 ةَراَصَعوامدلا لمزْنب ا ثد ل ور رست النوس ل شدعل |بيطةراضعل اوريخو

 يثبع ع ءارضع ىف هئالاقب و ريخو بصخ فك | شعلان امو ةراضعف مه واهتذإ اراهبطعأ اامشدع
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 الجرار مرطب هر دقو وت نمر هنو بسخف ىأ بارو

 ل يا
 رضعوريسمغتاسبو ٌةراَضَءرْضَعدقو* وش لك نممعانلارع ءضلاو ابحر اشتاماذارضتْعاو

 #2 هضم ن دو ضرألا لب ذم #2 مهلاوأ لاف ىرطلا بطرلاريشةلاورجوب أ لاقرضأو

 ونبخ 1 رضغي هسنع عرج دكيل ى ًارضغل ان اموهفرعأ الو ىرهزالا لاو ةاطَقلارراضُعلاو

 فص رج أنبا لاس ا اهو نعت رصعاملاشيو نعل دعو فرار ذغلو

 م9 هو -

 ارْضْعم لا ذنعَترضعي لو نح َث 5 سك ارجرق نعووال نأ دعاو ىراوخلا

 00 ينك اييارسسا خلو هينموهبسج يأ ندع لاَقيو نرجو نا دعي ىأ 1

 وي 23 8 9 7 صدع

 ةعطق هلعطق هلامن 2 روما ارمضعرضغيهبلعرضغو بذك الور نامىأ 00

 ريضإلا لثمريضغلاو ةغينح ىلأ نع خبل دهر سان دلو قامت كلادألا متاغلاوهنم

 2: و

 مارب رمش ة وعلا تب ةرعلاو دب اهريضغنمو ىطرالا لب اذ نم د ئسارلا لاق

 00 فاو كسلا هيرشي هو ذو تسسلم دقزالتاييوشلا لو ا

 سس نس 85-5 هم

 ىارلا لاك طسسلا هسسشب تننداضلا نكست روُضْعلاوةرخ ضب ريو زم ,وهلّتمف
 وم و س 2 5

 روضغلا اهلوسةمقارع مه دع ةصق نجاودلاريث5 اره ف صيد

 سقلاوسهالاق و 3 ءام وهلبق وةعازخدالب وة دملانيب ةشئروصَعَو

 اوم تادماعرسُلاَنوُدو 5 ةشنب نود نمار ءالا٠ نملثاك

 اروصغلا 0 نيج ايونت 35 بك اروبا ناك حاملا لافو
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 ريضاغلاو معانلارضاغلاو عناملارضاغل ارو نيغلاونيءلايرضاسلا كاذكو عناملارضاغلاو

 1 سس 77سم
 رححملا



 1 ا ا و 91 دف امال دانس 00 0 220 0 00 0100

 م (رضغ) 2 ءارلافرح «نيغلا لصف
 3 0 ىو هدو 1 4 كل ل و و ل

 عدت ناري اومن ًوامهلبا تر م ورش نذاو ن وجو نوح

 م ةمد

 علا طاتخسا سحالارم نخل (مغ) عضومنارْزَعوةقانلا نريد اذا كلذو نيبو ملح
 ىو رع نق مع رع 7-55 كك 5 و 8م

 لزغلارمس او تاملمس ,تامىًارسغرم أ اذ هورم_غتدقفهسنمحرخلا ارم *و سدتلا ىحأ لكو

 ملء

 2 رل نر ىرهزالال لا ضل لعردشم لو ستلاو ىوتلا

 رسما اودو ةهمنغلانعرغلا لعديد دن ارسغلا ىارعالا نبا نادمعلا همفعررلا تل اريدغلا

 وركو هسل9 داو ىدط هرم هع ىدن نك هرمسع دوو 1| رادشلاو داوي

 صاع اك ىب سو

 اهالوماهصغن هب رس 3 اهنأ هرمسٌعن ماهم 0 03 هللا

2 255 00 

 تدثنربع نم ل ل معلا لءقورلظنلاو مضهتلاةرمَلا مو

 يفكر تشئراعن مىهالا ناسا ةرهْشُعلا ل- قو مهل امس لاقب اكشدخلاو لسسلار مع ١

 ١ الا اذكر ىهغتلا وهل وذ دقو رعنصاملابيالل !طا ءلاوق :ل |ىف4_سارناسنالا بوك تسررومثغتلاو لق ليسلا ْ
00 3 

 حراشول-ةنوهطمضن ودب ثددح ىفو نورس ه سعت و ةدشلاى ًريعششلا مدح ورك ىلرمشغتو برع يا
7111 

 سال سوس نب 206 2 0

 يعم هادر 2 ماعلا 0
 7 32 ناضعىااأر | 0 .ًارو ف نعو افا هذخ ؟ىلاه وسعت دا مقا هلا لال بنش

4 
 #8 ص

 رضخالا زاللا نيطلا ل .قورطانيطلاةراضغلا هيغومدس نأ ردا نيطلاراَصغلا 0

 ضرأ ىهل.ةوءارضخلا كلا ةبسطلا ضرالا» رذلاوةرشألاو تذل

 0 ا < ده

 : نيماتملا يرضع أنار عَ ابنا برعلا لوقر قو" ارغ «.: تالف ابن لاقيرسنيطاهيف

 نبا نيض رالا ٠ نم رخاممهطابنتسالاطت اهدنا -- وءاملا ةيَدعت هب اة ”و]_عمس ص در

200 2 

 اتفلاوتكل ا ءارضخةنمطءارضعل اورجحالا نيطل وذ ناكملا ءارضُعلا ىنارعالا

 نب و نيعلا قيناسنالا لكاس

 راض الو يلا دقعالو 3 امش را قوت ىنغيالو

3 

 و ص 33-3

 رادهللا قد دقوهنقاسد #3 0 هتثقالاذا

 0 5 ..- 55 هل ا 6
 ءارتشغلاوراَضعلا مساىدلا فزاد هيمو 4. بعت ١1نيطااةراضغلار ع را

 ةم ه-

 قزتاب حران طروصغلاو ضم ؟ناَذَك اه الع رد يي ا اضرار

 هلأ اعدلا ىفمهلونو شيعلافةعسل اوةَمعَتلا:راضغلاو هفل_جرلا بهذتداكتالل حرا

 ملص 2 م6 -
0 

 ةعسو م مخبز رمهبهحو مهريخو متمعأ ىأ مهتراضعو مث“ اَريْطْغلْوَمَن نم هموم هءارضخ

 مهءارضخ هتلادانأ لاالو ىجودالا لاف ١ وما ىلا مهتنمطل بق ةراضغلا نممهشيع



 (رزغ) ٠ ءارلاف ل نيغلا لصذ 8
22 

 مد وو

 ىضعالن اام_منعءللا ىضرةدسع لأ اىلات كر مخ بن :د- قو نول ذانئأوراغ مهو قلطملا

 ىدذررعد د>- ىو نيمسملا "لفعل طفح دعت ن مى ًةدقعلا فيسحت ةرغلا ديعتالا ىلاعت هللا سعأ

 تيلطاذا ل>رلا تربع لاق 5 ةرغىلع نويلااواخدتال ىأن مورفالوءاسنلا اوك الا

 سو وه يو

 لاف لاق مهلان نالماعصلمى أ هييفار ريرعتنكاَب طاح د د--ىفو ريثالانباهتلفغىأ هلرغ

 همئلاذا ئثلا تالف َىرُع لاه انسامعأ 2 تنلفا وصلاو ةءاورلا اذكهني رشأتملا ضعد

 ف.كناذه ولاقت ايرعتنك هلمهملا نيسعلا فى :و رهلاهرك ذو لاك هيّئصلم ىذلاءارغلاهنمو

 ىلاطخللاو ىرعولساو ىرهزالا ناف يت الا ح رشالو فص و ىورهلاامارثالا نبا لاق هم

 مهنمدحاو اشكو بي رغلاناهوحرش :ومهفمئاصت ىف هلمهملا نيعلارّدظفلل ا هدهاو ر دىرش لاو
 0-2 يي 2 5 ه-5< 0 . . 3
 "ام ترا ادا ةروراقلا سارتر ع ا دا در

 5 9ةةم

 امهريغوءاشلاولب الا نمةريزغلاوزدلاربِزَع عواطما باص أ ةروزم ضرأوئث لكن مريثك- ااريرعلا

 مو و 92ه س رس كاك م7

 تال ةررغمرا اذهوا_مئابلأ تردد لكلا نع ةيشاملا ترزعوردلا ةيثكلا نبللا تاوذنم

 هى هو ه5 هام 8

 ةييدسءارجةر هزالوراغ صو فرحا روث شي تاس دا نم ب رض ةرزغم اولا هماءرْزْع
 م

995 

 هاكحابيلع هامل ار رز ع هرمسل كل ذب ترم ةمعلا و ىه :واوملع :ر زعل ا قبلا بيتو هورانلخلا

929 - 

 ىفو نبااةيثك ةريزك هو ا از ىف بلوك :اذلاو قانا تيتا ةفنحوأ

 نلت : لدرذ ىف يد>ىفو نيللا ريك هرب زو تناك ةقيكب نإ ينم عم نمشي دخلا

 مهم 82و

اك ناللا ةريثكة بز عجب ىهر زغاسش أو مناولة ةاثتاحو دعلا
 ءاجاذكعر الا نا ل

 2 ى مل

 نيعو رز غفورعمؤربزعرط مو ل ازرلاو ”هلههملا نيعلا. فور عملاو هب .اوزف

 ةرراملا ى ارعالا نا نيةزكوقرازطت اذ ٍّوعاذتقنلاقيو دوصنموأ لا ءاملاةريزع

 تا و

 نمباشرر نوح ليبافلا نيعياتلا ضعبلاف و اهيهفعاضبلر# حج ”الاهفان 50 رلا ىدهيتأ

 ةبارقال ىذلا بيرغلاناثيدحلا ى عمو واخ ىهو ىلمعيامجراك ؟بلطي ىذا عسسل همه

 هّديده ”هلباقمهطعأ ىأ ءي نم اند هنافد مرتك آبلط» ايس كاىدهأ اذا كنس ودل

 دقورازغ عمار عمدا املا يع كاك ما ةرثك : ةرزعبو ى طع امرك [تلطررخ ساو

 ردغأو م ارلاو دانا كلة سيح ولا لمقو اررغو ارْرعوةراْرَبرْرَع

 0 جا ل

 وج

لا (نزغ ( ”هلههملا نيعلا فمدقتدقو
 ١ ةديساأريزغو فدي مضل(ىذلار وعد ةوةذكلا از 

 لئمرزع عم او راّرغقونواهئابلأ ترثكو مهواشو مهلبا تر موقلارَ أو ارز عوز هج فورعملا



 عم ظ (ررغ) ءارلافرح #4 نيغلا لص

 ةرتنعلا# ترٌعرَغدِقوْتْغاذاردقلا توصةرّغَوعلاَو
 959589 2 هد سو

 رهصاجنوأ ىلع أ و ىلغت 5 ةرغرشم مكللارتئالذا

 و هر 0

نواس لع نال هناكو مسالا عضومردصملا عضوفراحىا
 فئالا ةيسدقر سك هع رشلاو رهس 

2 5 

 ا
 ةهسضودصع ه9 م5

 اذع اص تةراغن يبل #24 اهسأرترغرغني رو فءارضخ

 ت'المؤةروازلاوىوا ارغلاوةرعرغلاو ”رلصوحلا ىهديزو أ تلارعا راما هوو 2
 م

 هك رع او هقلح ىف هنعطن ا: تلامرعرُم غو هذ ناكس !اندرغرف :رعو كَدوَحىأ ١ كرغارت 0

 8 بو هد

 ىأهةاس دن هيوصرغر غو هقلحفءددربىأهنوصررن رغرغل :ىارلا لاش هوجو ارامل

 ةفاخ نب ناسهلاق عض 86 5
 رماة 39 ه ؟. هده

 رورغلا لزتمرغناكو * ىروك رغنو ىشما تابقأ
4 2 

 000 وه <

ف نوازل « لاق ةيدايلابشؤ كل
 ١ ةبااعةفص مع مي نس رطسرفءار ا 0# ر

 و ند
 نبو نب ن عملا عضوماإاو اهتمعب سرفءاو لاف ثرذ!ن بعض سزفرعالا و

 دة ه مم

 1 بَعْدَ ىوطلا قارَح فودو 3 انل ندا ىتحءارغلا ىرقن مّترس

 نئحارلا لاق تأ ارغال امهل لاقي ن المح "كم قد رطى ضرتءملا لمرلا لامح ىو

 89 5 هم - 9 7-0 ساق دم

 نس «رعغالا اه ودورر ىببح #2 نلمح علم للا انعطقدقو

 ووعو
 سس وسو

 هيلا ةب نو سنمةن رب رخأ ا لو الإ رعد ,ءأربغصت مبخر توهو لإ >5 نملك. يرغلاو

 م 9< ه0 و

 مقدشوربرغلار شل ةيح اش 00 اهجاتنفْث صدام جارت ةمرلاوذ لاق

 فصي قدزرغلا لوقو نيسنل ةلسقلا نياق ةدشورب رغلا لعحو نيلعينلا نيدهحباتن نضاهما عي

 م0 كور

 عمادلاٌناسحاروحات ديا * ى :ردقوطيلكنا با راَدَعسمَع ءاسن

 و 2 1 -

 عئاقزلا امتابريرغلا يستر ف ةنقدشر تينا نأ اه اذا

 رخل اق لبق وءاملا اهو دققت انك امالا هو عقانملا عئاقولاو
 تاب و سدمق واما تان ر

 ' تدمكلالاه ليلا
 33 * مورو

 ' ادفدقدفادقلا دبا ىلا نصي #3 ةيقديوُأباسنألا هيرو

 صل مص
 همس رص

 َىَأ فلات فوط ةالص لم ,غزيلسملان 31 رف ةفصخ براح لئاه هلا ثيدسلعا فو

 ىد ع 8 اهنا ثد ىلا راو و و ولد ام سل أف ومهما م 590 نعءنالفاعا اواكص

 ىقادكهوهىوارغلاوهلوق
 مى م ها رزررحولصالا

 لصالاىف اذكه هرغحهلوق

 ىف ىذلاو طمضلا اذهب

 ١ فلان رس توقا

 لصال | ىادكه ىارخ هلوق

 2 هأ ررحو ىبازح هل علو



 ا (ررغ) ءارلافرح « نيغلالصق نا

 ع هم
 ا ٠ دشنأو هريغالو قيقالا نيعيلورهنلا اوه ىلارعالا نبا لاوو ضرالا فق مق د و

 ١ لا لاق ىرعزالاهدروأومكشلاى اذكد #* حومدلاج | فرع ةمقس 7

 ٠ رغلا كارعالا نا مدا لو مدان اىعيلاقو 37 حوم دلع فرغ ة يقم 21 هن راح ةفص

 1 هو 5 هم

 ا : بونلاو باَكَلاوْا لق اذه نمورَابنمتقر طلكقدرطلاْك رش را أو 0 .وريغدأارهنلا
 / 1 دس هود و 65 صا

 1 نئملارع «هبنيعذا هنسرغ ناك هلوقريسفت ىفتدكس لازبا لاق هرسسك ىلع ىأ هنو در ىلع

 1 و: 2 5 ةسو 8 وس مل يووم 28 9 8 َ

 ٍ | 0 وست بسلا قيد ابلكلاوايرحق رساهلاكق ربت هستشرط نك د لوشم هع َِط
02-3 ٌ 

 ا 5 ثالاباحرخ رحى رت مشرد ”ريسلا تح نماهلش دتفةر 0 هو أ ةيقعاهعم لعدت و اهدي 4 ,رامحلا لحرس
. 

 0000 ا ير الا سلات سانا دهس ارحب رخاذأف ه«فمةرعشل |سأرحب ردد

 انام ورتب تعد نمرععلا لصق نانوكي ناطتخ
 2 و ا

 عاطقنارثولان مهسشل #* ا غلا دفانلس راق

 ِبْمَلا دودي كاذك اهدوع وهات هكر و ضرالا ةلوهس .و عراجآلا ىفال |تشرالتيضارعلاو

 لاملا ايتن لاق 2 را ةيطضايبلاةديداب ”رهزو قدص ةركش ىهو سايطأهناالا

 نالءارب ركلاابر داما وهديسنا لاك ءارغلكءا أرب 2 ولاكامئابل ا بيلعبطت ورإكص

 ٍِ وهل لبحلا قالا تنم الو دوهشو او عسن رلابشءنمرغرغلا واريثك ادموستنب درعلا
 5 هم .٠ سه 2 0 .

 .حارلال اق ءارض>هيرهروىنازاتا ىرووع
 س وص

 رخرغلا لع رلا عاطأ * جراف ىلعدومقلا ناك

 اهئاذتغال هل صمنوكنو ةشيحلا حاج ةرسكلايرغ .رالاوةرغزغ تدحاو عيرلا نمز عاط ًادارأ

 ورعوب أ دشنأو ةرغرغةدحاولا ىلا جاجدلاورا قالا ةرَْعلا
 1 رخو لاب علا تأ 8 ناجع مشيا 1127

 ْ مهحاجدو عكا مهمامرو لا ارالا متع لعف قلمه موق كرعنالا] ةوزخا ملغ

 ةنودآلا نمهيرخرشي امروركلاو هغمسلالو همفددرتب تاق راسا قءاملا ا اورغرغلا

 مد و عم 2 7 و ص ب و سا يحس رس اس هج

 5 0 ارترغتو ةرغرضرعرختو نودي الفرع :رعوطوعسو دودأو قوعأ م علوق لثم

 فحوص ةرعرغلاو قطا عورة عرغلاو توملادنع يي

> 0 

 تيفكلا لاك اًشيشنل تءمسف هتكَماذاراتلا ىلعمعل !لارعرغو رع 0

5 2 

 اروع -اهروخ لا تع 35 ايعاطزعطلا فن ةفوُص و

 رس ا ١
 ةرعرغلاو



 , ا 01 5200 0 نإ 211 كال 7 ايل يدلل ا ا اس حلا ا رع ل ا ب و
 4 0 1 ه6 كد 10 4

 4 (درع) ءارلا فرح  ه نيغلا لص

 «+ 55و

 00 ووش لدا :رغوةمأو أ دبعلا قف هنبعي ناويللا سانجأن مادحاو

 قودانطم ماو لطب 0 ةرغلا لاه نيتشر يعشن فلا هناءالعل ا نبورع أ نعىو دو

8 

 لاقءادوسةيراحالو دوسأ دمع ةيدلا قلم الورش الا الاف علا الا نوكت السيدا

 ءامالاو د_.بعلا نمةيدلارمسعا هن غلب اممهد فعةرعلاامناو ءاهقفلا د_تعاطرش كلذ سدلو
 7 0 ا 3 3

 ةرغلا ىدعامتاو لاف ةيدأ ارشعمنعت رىكح ب, ىداادسعلا نمةرغل !ناءاهقفلاريسفتو بد دهتلا

 ثيدحلاتاناور ضء:ىفءاسدقو "هلماكة يدلا هيفف تام عام طقس نافاتسم طقساذانينحلا ىف

 ىذشيد-ىفو ىوارلاع نم طلاء لُءَملاو سرفلا نا لقو لعب وأ سرقوأ ةمأوأ دبر
 و

 5 00 ةه8:5#*2 و م وص

 ل معلا ىلع ىقلطد امزثك او 5 5 :رغتي دخلا ده يف سرملا ىهن غن مونل اهيسشقالث نك امنشوحلا

 ءيشلابهم_ذقال تنك امردةتلانو مق : لكنم سينا ةرغلاددار وكيت انو وةمالاو

 و سو 7و ه0 سمو 3 وس

 انههةرغلا ةرعلارهطتوةرغلا ندت هتاف سانلاةراشموك اناثيدلا قوه.ةبوغرملاسدفنلا
 ةومم و

 مكملع تيد 1 ىف هاوقوت روف هند فريش لكو سرفلا ةرغب بيش حلاصلا ٌلمعلاوُنَسلا

 مق 0 نب نب

 نسح نمنوكد نأ له< ونوللاءانصو ضاسنلاةر رءنمنوك نأ لم عر نيرا لا

 م مه ق<_ نزع 9ج مس

 نمد أن ملا ىأا الشر رغأن اراك الم كيلعرخ الاثنا +اهديودو ةرهشعلاو قطا

 9 سارسو هسا

 لافرخدليوأب ونفت سرسك لو لذغلا غلا ةرمهتفر همورشلا ةنطف

 هدممو» 2 0

 هرغدعي ض رالأ دلتا و هرفتساكلملا عجردق

 مهلاوأل اق رورغ هعجو
4424 . 

 أروع نع ورصد دب نع 00 اهريبْخْنمراطام اذا تح

 ىندح ىمكالا لاق لوالا هرمسك ىلعكأر رع ىعببونلا تروط هلو قدنمو جفا رغدح اولا

 نذل قرورخ أوه را مرة بلا راغبة لا هرنعل-ر

 م

 لاني راج زل اماطوا ةقلارو ل اصخلا نيبديداالك
 3 - 2 «ذ وس و95 هم عم 6

 هلكت مق انيس 3 هءنحدا هنتمرغناك
 ميس < -

 دلحلان يضل لك ا رد اونمحلان مداخل ف ةرسسكلاو هلا ثلا اق

 نمسا در تلاقفامهنع هللا ىضراهاأ ف صنةشن اعشد .د-قودلملا هاكمرورغلا دحالا ا

 هريدت تداوأأ ياعم ناك املوالا رع ىلَءَبولاوُطا لاس هريسكو هسيط ىأهريخ ىلع مالهالا

 ضرالاىف ولاَ ل امهلايحنبب ى أ ءانثالا نيعارذلارورعواب اودباهئاد طب انمقمو ةدزرلا لحأ

 د سدل



 ..(مرغ) . .ءارلافرح هي نيغلالصف 8

 1 2 .٠ م عم ٠ هاذ مو 5 3 0 .٠

 هللا ص ىنلا ناك لاق هيواعمثد د قوهقر ىاارارغهرغبهخرؤر اطلارغواهقزاذا ارارغ

 ارب ا 0 ا ا كل و تا لوس 5
 مال_سلا هملعىلعُد د> ىو هقزى |اهحرفرب اطل ارعلاشيهاباهمقلب ى ألعلانءلعرغي لسو هيلع

 - صىاهو 9و .و ود رفعه 895

 ناوضرنيسللاو نسا ارك ذورعنباثدد-ىفو هحرفىأ ه<2نارغلار امه كلل علي ند

 1 89ه 4 5-1 ءءء هء

 نفوعلاقرورغهعجو هيهتقزام مسارغلاوارغإعلاارغياناك امنالاقفنيعجسأ -مييلع هللا

 لل الاريس ف هلمعتساف ةورذ

 فئاوكنااهتايديعرورغ #3 فئاهريجت موب ىسمحا اذا

7 2 2- 

 ةرلسدم# 57 ع 5 2

 رغو لعو فراك اة راحو رم ايو رورغلا كات ىنستحا هناكفاهدهحأدنا عب

 هم و
 مس هنن ص

 لام الماذا* 0 ء 1 دم كلل وسو وسماع ًاءاملا«بلعرقو ءامملا هيلع

 1 ه) و < ءمو

 قالا نم وفل عورم هلا ىلع #3 هامادتلا تيفو كج

اهم المّقاسالا تررعو بيذهتلا بطولا تت طبقا كسدير
 -حارلال اق 

 دوو 6 < سو وو 1

 0 ١ ارملا قرع عا تابأو رغب بصق د تالقفءالا قست
 ياا

 د ١ كلذو كئاقس فرخ اللوقياما ارعا تعمس ىرهزالا لاك تاعساولا تول ءاهمالا
 ود ءسو

 رفا“ ريل د ا ا المو ا

 و

 58 دوس

 ةمالاوأ اذمعلا» : كلوا ماوأك هتضوو ءاملا
 باتا مدان رع 11

 ربط نمبرض "لاس نانا ناو تاك ارك ذءا ارغةد>اولا ءاملاريطنمسؤرلا

 « 0 للا حا هربا ل كلك

مناخ ل [لتقأ حم ماكنا امالا ودسعلا ل يعامل 00 ؛اوسنل هاك لوش
 7 

 جوزتب ل جرلاوهر رب ر ورشا داو دق هنأ »نءهقلا ىشررمم ثيدحفو دكت ءاننك الا

 0 ىلءابيعجريوةمأوأ  دبعر رعةمالا ىلول جوزلا مر مر + .ةةكولم "رهط: ةرحاما ىلع أ سها

 رك 11 لس رش سرفلا ووش وكل ع َئ 0 ءلادتع> غلا ديعسوبْ اقوارحلو نوكير

 ةليض ىبنلاثب دحىفو لاتمام هرافلا دما وهلامٌةرع ب صتلاريعبلاو هلام 1 ١و

 سمو رخالا ام هادحا تب رضفىل نيتي راح نب ٠ تنكىاهل لاق كللامنب لكنا ملسودهيلعهللا

 ٌْ 7 اهلا "را ةاعىلع ةلومق ةملاةيدب لسيو هيلع هلا ىل صدقت لوسر ىف تنامواتبم تقل

 نعرتعهن "اكو سرفلا هو ف توكمىذلا ضاسلا ره ةرغلا لسصأ اوةمأو ادمعد "ركن نكلا فلو

 [فحالاو ةرعنينملا قولعج ىف لدنو هلع هللا ىلص :كادصقي لوروص:هوألاف : ةرغان هلك سحلا

 ادحاو

 هو ساسسو

 0 ذأ



 انتل (درغ) ءارلا رتب نيغلا لصق

 2 الو نصانال نعل نوكي ورا رغلا ىلعافوطعمن ةاديصت لموتاللا بلا مارتن

3 

0 

 ع الى ةّصمل | ارا رخآثددح فو زوالا همالكريغب ةالصلا ىفمالكلا نالةالصيف

 امو :لعلاةيورلاف لوما ل هلع ىلع ادار غمتيقلو هلع ىلع ىرارغ ىلعانات ًاومالسلا

 ةلْفَغ ىلع ىأ ةرغىلعهشيت 7ىأ هبر 0 اوهنر را لاعب وسد د دهلا اايلقىأاررغالا هدنعتقأ

 اند الئز انوع اكو ولأ لاق هلق مونلا رارغهنمو رارغاهنبلقوةقادلا نبا ناصر ارغلاو ْ

 علاق و وأث د1 اهتم بهذاذا رغم قانمهلوق اون مراوبلاو ة؟لهااةنص رع وهضعت لاك

 همشأمه.لعفأب الفن ارم وق ىعملاشي وتاصةالاوهو رارغلان . مدت هادا الق نال

 كلذلاف نمو همدان لام هوارا رضا يلقن ةر ةلارا ارغب حبذلاول تقلا
 تءفراهردردا -منافر ردى :ر نأ ةقان |ارا رعد رهزالا بلاحلا اهراكناوداوالا ,مءهاركدتع هءو< مم

 مو 5 ل
 همومه موف ناوأ ل بتئنلا لق مهلامأن سال قيفت ىحردت ل اهرد

 دا اس ود مدو

 ٌراغمةقان لاق ةزدلا تعجرذ ةترفن م ترداذاارارغةقان !!تراغتمكسلانبا هرامما ليس قبس

 لكن كلو سقننال ىأراغنالة يعل فلاقو فورصمري-خمبملا فب ال هام قو مشا

 ىلعهلك قامت هعاتل نكدملا ةارارغابتوسلوا داو منت ةعامجسج رش ًاوهودرو كلل
 -_ٍ ع ف

 "ملا شارخ ىل لوقو هلوق 0س هارخ ىنألوقو تفرد تردو تدسك ارارغرا خت وسلا تراغو لثملا
 ناسللا ىحاص هرث داذكه 0 مولان هكعوهعز 1 #* اك ُسرَداوأس تيرا هصئام سوماقلا راش 5000 رار م

 قدوركح :ناوصلا وانه سبل ضبا مهسعبك ًادحاورا ارغ ىلع 2 تب لوح ” ترراع ىعملبق ٠

 هدتك هأ ”لمهملا نيعلا ىرح ىلع فادحة را رع الث تمره ةقيرطلارارغلا ىمصالا هيراجوخلا

 موك د

 لاش , لصتل لاصنلا هسيلعب ضد ىذلا لاثملارار مريح ابر رع مو موقلا قو داو

 000 دخاورا ارغىلعهلاصت برش

 حورد لع رحل قرار كسا هيلع صحذي لو 0 9 ونوع ل ضد 4 2-7

 دصافى ًارمعلا ديدسدل وق ةولخادلا نع ورمعل تنبلاى ربنبا لاق مج 2 بسم أ نيسسلا ب ديد سل ]وق

 لئلا ددع رضي ىذلالاثماوه وز رغلا هيلع يا راحتي ودا طسو فى :انلارععلاو

 لاق 3 ؟ارلاةدننعلا وقااوشلا ةرارغلا وض رالاقٌبهاذَح وردو امر لع ولالا لئمءاف

 ارعم هت أو لاهنت ىلا 1 را ةدحاوةرارغلا ردوا 5200 غهنأك + رعاشلا
 ءانثأ كرمال ارارغواَرعمرعت ثرغدقو قل ذاتيا اورغاش ًارارغلا جمالا هع

 أ

 مس نرعلاناسأ ب 1(



 ةَرْعلا اهم مسالا او هلوق

 ةرامع لصالا ىف اذكه

 ناملا عم سوماتقلا حرش
 لفغىأ (غا) دق (و)

 [ ما
 ها (رسسكلا.ةرغلا)امهتم
 ةويققف يشك

 (مرع) ٠ ءارلافرخ م نيغلال ص:

 "ىلا لا ةئيدنلاةي راما ةرغلا دمسعوبأ رومالا برت لأ 1اةثيدللا ةبانشلا ىف فمي

 رعاشلا لاه ءاهريغي رغاضلأ هوبا مءاشنلا عزام عت ن :ةورومالا كروم
 ا

 اهب عرسي الفرغ * ةريغصةامقلا نا

 هب عدس

 تررعَرغلا ناسنالا نملاقيولاق*ارغأ موقنم نلبي رغنأ ماو ل قاسكلا
2124 

 | تزخر دش ولا لاغينا ارعالان با ترررتْعا لفاغلا وهوراغلا نموا لدا

 ٌزاَرلاوراغلان م :رغل اوةرغلا ن مدر ارغلاورورفلاربرغلاد_سعونأ َناَمتا ذاع راجل اورغ

 دل برغل لثلا فو ةرغلااخهتممم الاوز ءاذقو ”رلذغا 5 :رغلاو لفاغلاراغلا داو رغلاو

 قرغف ىأىتئاد سو قرارغف كلذ ناك لاةروىلار ءالا نناداكح قزرلا بلح لق خلا ىك

 ' قالا ريرغعلاو ل ريع شسدعو هب عد عوشلاررتغاو ةهذدنمو ةرعىل عمان فمع

 قتلسلاو خلا درر ةلاودقلشءاسدقىأهريركليقاوهربر غرد حاشا ذا لجرلا لاسقبن 0

 ئثلكو فيلا أر ةمنارارغلاوهريغ ةصاخ هم صم غلاة فنحو ألاف 9 0

 رع بو ةرغ هيفي هسأل ]نا ىأرنيح بملك لناس هلوق ةهنذو ننال اي ا جا 71 2و
5-5 

 م ع م

 اطول تسلناغي و رهشرادقمثكمىأر عشرا ارغتالف ثيلو هي دحبو ىأان رعو قيسؤامأ

 كورو هريدغو مونلا نمل قلاوهل قول لقلا مونلارارغ اوزهش لوط ىأ أرهسث لام ىأر هش ارش

 || ضةن.الىأ ءوضولا ٍضُسنال تح اسنأب مولارارغبن ورمل اوناك لاك هنأ ىرهزلا نع كازوالا
 حاحا ةثْهىف قدزرُلا لاك 7-1 :وتلادار غىفممألا لاق وصولا ءونلا ليل

 ٌرارغنهموتفنوبعلا كر 5 ٌكلاهىفرقن مدي 0 زرلانا

 دسعو أ لاق تاصقنالىأ 0اس را رمال ناسف وه زونلا ثيدس فول قل

 لاق اهدورهبز اهعوكر ميال نأ وهو اهروهطو اهدوضسوامهع وكر رى ناصقنلاةالصلا فرار غاا

 اهناكر الواهدودم نمالواهعوكر نم دوما ىأ ةالصف زارغالثيدسملا قعد سعوأ

 اأو لاع فمما لاقامغلعد دخت ن هوقو فون غلاكمفالصلا ناأسلوتك
 مكاعول اوةبالومكلعورخ "الا هنلغدرت كج راع مالا هلوقي ندا ريق مياستلا ىف 5 رغلا

 د 7 يو كلعمالسنل وشي نأءا ارتقمياستلا قرارغلا امو هدسسنبا لاق بيذهتلا نماذه مالسلا

 مونلا نمليلقال ىًاهفماستالوةالضلا قرارغال ل بقو مكملعو لوقنالو كدلعو لوقف

 أ ءرتب نقرطاوبصنلابكورب وبثالا نبا لاق هيلعإسيألو سما يال يلتالوتالصمااف
 0 م ل سس سس للا ا تت ل يختص يم اج م صحا مصل يس

 ناح



 ان ' (درغ) ٠ ءارلا فزح 85 نيغلا صو

 ناله بح ىف س هرفلا ةرغلأ ميدشل ةرعامتد_تاوار درع نيس ميولاون ألاف و ةرعةد_>اولاو ررع

 : موصى ثيدنحلا واتيفءوثل ا7ةىلامللا ءذهىفلالهلا ضاس كاذكو همف'ئثلوأ همف ضاسلا

 هيلع هللا لص تلا سعأىتلار رغااىلامللا امو ى :رهزالا لارمسةلابىلامللا ضربا ىرغلا مانالا

 ىبنلا ه ارنتلااهرلار ارتد داب يح 0 7 أ ىهفاهموص لو

 ىلص ىذلا نه 1 اغلا ىلامللا ىرهزالال وق ىفو لضفلاءاهصخهنال اهموصن لبو هيلع هللا ىلص

 5 ع © هِ

 :مووىلامللال مايل لو هاا ماصلا ناقاهمانآ عوصب لوشن أه ناكود قنا هموصر سو هيلعهللا

 د 5 : 3 5 1 8 مد 1 5 آد

 رعاشلالوقهنمو ءارغةقيدووءارغةرجاهمهلوقدنمو رملا ديدش درعغأ

 هبهايضوةنازحتقّدوتسا اذا ٠ هبارتجاضْلملا نوكأ

 ءا ارا « ران جتلاهناكو منزه“ ركبوا دشن أو لاق

 ْ لاق زحل ةديدشارَغةقيدولاقبو
 معاساملانيعلانوك ملا « اهيدُتدسافءاَرعةرجاهو
 و و 5 1 3 ع هم

 اهضام ناتسالا ةرغوءامهش ةرحاهلاّش اكس عْسلا رحّةدش نمءاضم ىهىأ ءارعةريهظ ىعمصالا

 هنانسا ىو أت ءلطاذاوهل .ةواهضاسب ى أ هنانس أ ةرعرهظأ هنءاكهنانسأ ل وأ علطمالغلاروَعو

 امهضامن روهظل ايياسياول تلا منازل خياع ودنانتسا ل وأن دارت أو
 ىو

 0 هر دالقو ارومرايخ حالا كو عاب ازرع .ءاذهلوقتونا رم وقو ضيالاوخألاو

 ىرهاتددشنأو ناو مجاور رع ل بو مفارش أن مفي رشأ هموقزرغنم

 غو مهم وقرر ع مشو مهديسفا ب هوقةرعودو د نارغدهاشملادتغ مهو *« سدقلا

 لسقو ههج ول 0 و دنس رس ركل 0 ودير هقؤست مركسلا 5 وةسارتاسنلا

 َنارْعهعج .و نحر 1 وهترَعلتدبد قف صو أ ءوضن مشكلا دبش لكوههسوو هتعلط

 تررغدقو ةربرغو ةرغورغ ىنالا و ةرغأو ءارغأ عمجلاو هلدن رختالىذلا باشا ررغلاورغلاو
 هه م نب 0

 ثنللا :رالاعقاوا 0 برن ىأريرغورسكلابر غل جرو نار

 هأنعم مكبر فاكلاو عركرغ نمْولاتيدخلا فو ةرغةيراجو ةرار ةلاردصملاور غلا 3

 دا عادكناوهورفلا دضُّتَكاو هنعلفغي و ريشلل نطشمال ىذااَز ,غلاف ءأ رم

 ضرالا َلقاعماوُكُ مر ؛اوامّن ناس تددح فو ءارغأريرقلا عج وراوغأرغلا ع

 ا كا ارعنباث يد ىفو رغلا عرار ءالاورارغلااهرار و لولا سؤرواهرارق 35و

 عجوش هب.هاسسطوهلوق

 فق لكو هو لة يصك بهمض
 لي | نم غضو وأن زحوأ

 ىج سوءا _ءاعىمحت
 نكلم-لااهيلعىودد
 هيسانس سانسال ا قىدلا

 ةراعملا قع؟بسسس حجج ىو

 ىىععم هنأ

 قساسالاةءاو رءامابهلوق

 صم ما ءاملا



 قوه ازكهر الءالو هلوق

 هر رحز طومضملصالا

 نب زلالد.لادلاددك الع هلعلف

 : يعم ىهأ

 (ررغ) ٠ ءارآفرح « نيغلالص5 0
 7 عب 5

 ميلا و تاه عر لملرو سرفلا ب يلا غرغلاو ضاسللا هنأ اله-تولا

 0 هك هد هم 3 يضر

 رغدقو درع دبورغأ سرف ىارعالا نبا بوعي أ اةريتوو 00
 س © 7 م

 مث 0 قكامص #»)إ عه 5 ومس يف مص آو عر
 هع ابرع عاب رغبه ورغدقوىث لكن مضلل ودوره لع ر

 سو' صو

 ةرغ تور لاستف لء فرغت ىدل ماغدالاةرم ذو كر ءالا نبا ل 0 3 ارْعَو

 مسا اوهامناانههىلار الانبا هيلا هناكرددج بل ةرغن أى دنعوهدس نا لاك 0

 د ”اددسقو 00 رعالاّنب حا الى ىلعلاق ا ررَغتنرَعلوقي نأ همكح ناك امغاو

 ٌقوف :ناواشببلا نات ارث نير ذولا باكل اولا بودل ناز "ىلع

 نمهحولا ضس ا: اذا تارا 21 لغرو لل انو غؤ هنت او لاعفالا ب ركَرعأ ل حروه شمع

 | سو و
 ١ اموقحدعسقلاو سما لاف نارغ ا

 0 وو سماد هاا وم

 نا رغرفاسلا ضب .مههجوأو * ةقن قت ىزاهطف ةوع خي بابل

 سلا يما تدب فرو مشملا :رينبالاف « هر ابرق نأ « اًضألاقو

 مهقوجو تدجو برحةرادالوأ ةلاحعرغل اوعمحااذاىأ « نارعدهاش 00 #*

 هنولن عدمه وريختال ركلاولث ا اسيامدنعههجؤرمك ملا تالت ةركفمريغةرش

 هافع ربىراهط فو عب بايت وقد هرفاسملا ضس ىورنمهدارأ ىذاا 50
 مرض

 1 را عجرشلاءوضولارانن هنوابرطشب دل قورهطفك اينوىلاعت هلوقدتمو ميدل

 . ةيمعتكلا لن مالوقو ةمايقلا مول 0 .مههوجو ضان ساما ا

0 
 وكنت سنن م وضد 7 رمال فصوانلق ىاطقلناكنا ورضي ًااسماطق ىنعن نانو

 لاق رع ”كاللقالاههح وعجل ٌتْذَحأ !ىذلا لاحرلا نم 2 اولاجرلا ندد رعالاك

 2 ةاعالورع أل 3 * امتلا كر نار داو 0 000
 محا 7 يب سس

 فر تفرواخالا التم المال ,غفاذهل عقاد اا مث دمحلا فو 31 ًاوهلواو لا 2

 عمص 29د 35

 ةرعورمش لك لون هلام ثالثر ررلاوهلوا ئثلك ةرغو وأ مالسالاةرغو اهرخ ارضا هلوأ

 تدثكلاقب ضاسل نمل لو تسلط لالهلا رعد واهل 00 لك دارعشلا

 اهلوأف 0 ولط واهضاسل كلذ لكوُر كلا رو ةلارجشلا نملايلثالثل لابو ذكر شر رع

 ثالث :رهشلالو نم لامل ثالثا لا نان ”االودحاوربغلاق دسعو لاق 5 دقو

0-000 

2-0 



 ملال  (مرغ) ءارانرع « نغلالسن
 حا مالا اذه نم كر .رغانا يعلاوت ريدا قمهل اممآنمولاق لاثمالا باك ىفدد ْر ولأ.

 هيفا ورال اوتلذادإ د عتس مغ نمقي كقرخ أ هن ع ىتلأس ىكهملاع فا ىأةرغىلع هدم اسف

 ناكر ىخلبهنأكلذو رورثكلاانا وكل ىمرورذم ّتلكنا ءانعملئملااذهيف ىمضالا لابتو
 لوقي اسارعأتعممدبز كلر سات راب اوكل ٌتاقام ىلع نك ل اودي كا ةرعتاف الطب 1

 ىنافهريسخ نع لبن فرعا ءانعم ولالا لوقت أ نيلوق كلم نم كريرغانأ ارح
 وم

 رورغووهف ةئثنمو ترركعاام ولطاماارو 5 قيبيلاب طا لعيرم نع كريخأ هيملاع
 مو تس < م اقص
 طش اررقلا وردا مسالاو فرعي نأربغنم ةكّدهللام مرمر اروع هلاموهسفئيررغو

 ءاوهلا فرطلاو ءاملا فكمسلا ع ل__كثموهوررغلا عسب نول دودياعوللا ىلههقلا لوس يعل

 لْثَغَو ةلكتوال .اكتلاج لاسقياك ةر قوارب رقت سسفنررغدقوررقلا لعس ةنلا لجعل

 قود

 لاا لاق دل 4 رو ىرت_ثملارغن رهاظدل ناك امهنع ىهنلاب درعا عسب لمقو" هعواليلعت

 عب ف ل-خديو ىرهزالا لاق ة.قئالوة دعب #ض لم دركي أرق يلا ل درقلا حي 4

 نافرطمثي دقو ةمواعمت وكت ىجناعيابشمل هك درعا مالا وسلاررغلا

 هنالارورغت اطمش ما يس لا تم لعالم لا رعت 5 اى :اوةنصتلول ا

 تدم ام ى 0 دوءاعدلا ثي دح ىو هتفيفهلناان امك ءوسامْكلذ اروو هياحت ىلع نا سنالا لميسحي :

 _ء ءءء
 بح الق ا الاذن ثيدحلا ىفومرسأ اعز ء"لخغوةرطاخ ىأاز رت هين

 هروم ه ص :

 ىلشم نمو هلوقوهقلا ىعأ ىلا“ ىنث ىتح ىنبتىتلااوأناتفلاعن لوقدي رين .الامذهبرتغا نأ ميلا

 لوخدلابر ,طاخأ نأ نميلاَبحأ والاب رهالا ىضتقم كر تيرطانأن أ عملا دمتم نمؤم

 هم 2

 ءارغورغأ س رف سرغلا ةهح ىفحامصعلا ىفو ةهيللا فضا .مضلابةرغلاو ى خالاتي الاتعت

 نم ةدح اوبصنب و هت تطسو ودقم#ه ردلا ند رب ركل هرعىذلا لمختان .ه رعآألا لقو

 مهردلاردقدحر لا وةح رثلا نم ىشفأ مو السلا و نينا نمةدحاو ىلع ونينيعلا

 لوطلانتر ا نمد الفرع تلقاذا كنإلح و أ عارة لاقب لب :مهضعبلاوو هبوداق
 و وسو هع 2

 نيم دبع رئت خ لاشي هنال هل ةعماجت ذلة نو ةقاو مع اورغصلاو ضرعلاو

 خارت هو بحرق نم عاوالعماج سنجوهليدحاو برضب سيولد هود

 تناك ناو وتو ىهفةروذم تاكنافسعبوف بوكيعذلا ٌصاسبلا سرغل عوام هوخو

 نمضاسبلا هلم ىذلاردسقلا مدر :رغلا نأ دنع .وهديسسا لاق هداج ىهف هليوط



 لالا اذكه نأْضل هل وق

 اذكهوش ةروشم ىلع هلوق

 ريغ ىلعيإ_علو لصالا ىف

 قو ةياورلاررحو ةروشم
 صور الهنأق رخآعيانشياهتلا

 مريع هأ هررحورطظتاوجلا

 ”(ررغ)ا  ءارافزس « نقلالسن عد
 و - م15

 عسروت رنين مداوق 5 همأ نبا همن أ ننمامامهرغأ

 فالْثالا قرخاوالاومداولاولاقامنابل ا وهنغ ةرثكممال <. ق ارق ىلعهرسحأ ديرب لاق

 اههريخفالخأةعيرأ هلامونيتذ ذاستمنيفاتزعماونأللنالنأضلا عورض و نوكحدال

 لاق مم نآضلل السورس ف بألا نايلي ناذللا نارغ خ الا اونطبلا نايلي ن اذالا نافل نامداقلاو

 'فو دورة اربرغلا د عون لاقو هسيخأ 0 ءىغتسسادق هنأ نظو ترمي هنأ لاماشهزغأ
 5و جنه <

 رغلان هةزارغلاو هرارتغا ىأل ->و زع هللانةن ”هرغنم تبع هسنعهللا ىضرركب ىأ ق راس ث يدح

 لجراَمتأهنءهنلا ىشررعثي دح فو بيذيهلا لفاغلاراغلا ورعان ةترغت اور 3 مد ةرغلاو

 وو ا -ٍ و6 <-و سم <

 ارزقلا قاتل اذا هتررغردصمتر لاا نو 0 او !عباب

 فوخهزدقت:فود# فاضممالكلاىفو رثالانبالاق ليلعتلا نم :لعتلاكررْغتلا نموهو

 مو

 فانملا ماقأ و فويئاوهىذلافاضملا فد هليل فام هءوق :وقوو فو>ىأ ألتقي أ قرف

 || ةزتن مال الدم نأهلوقنوكين زوج وهل لوعمهنا لع يصتناو هماقمترغأ وه ىذلا سلا

 ع وامه رق فو ءانعف د نأىلارغتفاضأ نمو لوالاك افوذحم فاضملانوكيو

 ةعاجلان نياندتلا ادافقافت الاوقر رومان ءةرداص ءَق 0 :نااهقحةجسلاناثد دبى

 الفةعبب دجالد ةعناف ةعانملا حالا واصغلا قس اسمها طاف رح الاامهدنج أ عيابق

 دمع ةعول الاهم مامالازيم يمت ىلع قفتت ىلا ةفئاطلا :منيلوزعمانوك.لوامهنمادحاوهلدوقعملا وكي

 ءانغتيسالاو قلل هدام تلقت 0-0 يود وجب حو

 مد ما

 مالم نم قات اخ نعالجب عل مولاك 506 ايردانلا فارق مداماةزواشم الا

9 - 

 ناو.هلل ان بسلال ةرغتابصأ ةتايعيجاو 00 ,الئلامب ممم 0000 رع كامن نمدخاو موب

 اموئىرهزالا لاق التف, نأ ةهارو الدقن ًارادسخى البق ناهلوق اوةو هلح أن ملوعفم تنس

 نالؤر ررغانأ او لفكلارب رغلاوهمذاف هن رسقام نعت :ررعثددح نمرسفا دجأت لع

 هنمك دأب نا يأس انجالا باك يف رص ون لاق 2 دا ىأتالفنمال 8 را ١ ًاودليفكىأ

 ىمصالا دشن أو كلذبكإ ل يفكلا انآ لاف هناك روضتموأ لاق كلزبشل قلاع هناك يرتخلام

 لاف“ هنعرصتىلا نع باعث هاورل.فكلا ارنرغلا ف

 اهر رئاهت انام تاو ذأ اهيضرتما مانت :



 06 (ررغ) ٠ 'ءارلافرح « نيغلالضف

 رورغملابتدلا ىف لدعبو ىدعت * 0 نع لطابلابهعمطأو

 نا 00 ةدئانمالكلا ف نكي مكلذال أولو ل رغم حور و رغمت حر و رغلوأ دحر و رغلدازأ

 ةكررعا ورورد نام موه رورو هاف ورغتو همك

 0000 وبححام ىلع حالا: نكي ى اهتم لرغ ىذا انأ !ىأادهن دك |ر /رغانأ 1 ود ورغم كأ

 راف رغ +ىفلاقي سلتا دضوهو هلل ءاوهدامقنال عد يا 0 ل رغصؤملا

 هذا را ا لقورارَعلا هعْبط نمدوحلا نم ومان أدي ريذرا ارت زرعدفو

 هللا أسال هرغىخ ةئللاثيدحهنمو 3 نسحو م دخل واله-هتمكلذسلو

 َدييوهداعل دوزتلاوهسنأ حالصاو لوجماّرت [نمَناف نوداقتنم هرمشلاوا.لق مهفرومالا او رص ل نيذلا

 ةفرطلوقو مذلا نم عون. امومذمالو هلدَسقا فارع سلفاشلارومأ
 ىضرعالو ىلام ع وطلا فمكطغأ لو « قفا ورع تنطر

 رهو>ةفصعلاو ضرعر لا تال لاه دس اهلا كلذ ىلءالانوكتالرو نع تاذدار امنا

 ناطشلا ةءبوةعب صخوامهرغو ناط.شوناسنا نم ءا:ءامرورءلاواضرعتوكدال !رهوملاو

 نيغلا مضي رورغلا زوو حاجزلا لاق ناطمش ارووعلا لقر ورق هقلابمكتوالو ىلاعت لوقو
 دومقودع اهتودوبُش ودها لئمرأ عج رورُهلا نوكين زوو ليطابالارورغلاهسفتفلاقو

 مكنرفتاللوقبايندلاٌةايملا كتر فئالزب علا لب زنتلا وانا عاتمن مهر عاام مضلابرورُغلاو
 رورَلا هللا مكر غبالو خلا كلذ اورو الف مكسر دنم صن ا ميف ظ مكل ناكن افاسندلا

 رورغلاو كردي ىذاا 5 ورع ىمصالالاَ وةينملاو بذاكلادع :ولاتسانل ارغب ناطسشلا ولا

 نالارو هرعت رحل عج نأ نم نس أوه 00 نع عجا ناكل يطأالا مضلاب
 لاق رو 7 ررعءارغلا لاه دق :واذاشالا ل اوعف ىلءافرداضم عقت داكستال لاعفالا نم ىدسعتملا

 قدءاوبا ةيلاغةضصايندلارورعلاوانثدلا ىفءايشالاة نب ز ديدي ريرورُلا هتلابمكترغيالو هوقو

 وام َتَعَض يدنا لوسو عدا مىآ+ ركلات ربلرءامنإ نالا اهيئابىلاعت هلوقف

 كلر زفهداقعع نءنمألاو هتيصعم ىلع كا وك 2 عد امك ارغامهريسغلاقو كيلع و

 ديعلل تنكس 26 :واذهومياذعتنمأ ًآوهع | اور "اكلات مكن رافال نالت

 نا وهملعتأرتحا فمكى ناله لغم ىمصالا لاكو هفاذكالو هتئاركم نمي ىذا
 همم و <

 مثمهلا اونأدشن "ونالف ع5 ىفةوسءهنم كأظو أنمى ن العب ٌكرعنمونالف



 (ررغ)  ءارلاؤزتن « نيغلالصف ما 4
 و7 7 00 : تس ا ناو حو

 و س# < 1 هم 7 5 تا

 .لاول جر مساربدٌقلاو بص. ّنظي نظل ئسرا دعلحرو عارتنعرشلاةردمغلاو وهبنا قم

 ديعل كر دتعا دقو فضلا, محم نيلهبلع بل قيقدةريذغلا (رنغ) نط: ناردغ
 رس غارهد اع تام 5 رذتغي للي دبعلا نما ١ بلطملا

 اراب عج ذيسر اصل لاقي دود باك تأرق ىرهالا بوعي نع رشا ةردسغلاو

 ودعا قفا قليالثيدحلا ف و راذعمأراَذ ع ىردأالو لاق ناكلااذهىالاهرأ لولاك

 8 .رلا ن مرصد قمل (مدغ) ظرلغلا فا اوهوهورك ذاذكى وموت لاك ريثالا نبا لاق

 ْ نوكيو هقحنماذهل عديواذه ىطعيوا ذهن مذ يفرومالا بكرب ىذلا صّذخملا كس 21 قو

 وهو ريسانملا هريظتو ىجاذك ماذَع وذا هنا لاق همالكيف امك ناك ا ذااضي : مالكلا ىفكلذ

 لمع ىنااوجل.ق :و اهلهالو رقما بعل مذ ليق ةوادح وهلف هرعت الامهاللك ل الهلا

 سو لم 2وو و 36 -

 لممةسعدد غلاو ىدعدالو همكحد دربالف“اشامعم وق ىلعمكحيىذلاو هلق 3و و ىلع

 . ىو - ه-

 دسالاف مدغم اخو لدعن مهائامي هر يشع سوس ىذلاسّئر || لمقهنموةر علا

 هو ه2 سري

 ًاهئانفايت ةوقلسىمذمو #3 اهقحةريشعلا ى د م و

 سا ع 882 6ك .

 ةظنلددراذاو مماذغلا ى هو ظفالا هوس مدغتلاو ةمدقتملا ءامشالا هدهدخأ نمو ةشمريمد غو

 الا ليصب تامالأ وهل بنكي لاعاد لع[ لم ةلطالا قر ل مامر مو

 وو هما و هوم وع: هر

 مالكلا ف طملخلاو ظفللاءوسو تبضغلا مدسغتلا ةربربو سعذغت م-هلو و

 9 م اسوم همو

 دل ته دشنأو ضدقملاوهواهمشمتو قوقحلا ملال ثيل ةربرلا كلذكو

 مالكلا طالتخاوررلاوبضغلاو حالا بصلاة ءاهماشها هقول موو

 ىارلالاك رب ريما د غوذنالفو ةرخ لا لم ٠
 و «وم هم _-و سم و ص 8: 85 مس

 0 اًدعوذداسو ماكر 00 مهنودلاخادا ىد مهرس

 تعمنو عمال غلا ل وضع ىلع همالكض غن لم نأ 1 رطل ىمصالا ل اهو

 مد 9س و ه3 موص <

 همالك ل .رلارهذغ وص دغتلا كادكو ىداااو 0 روك أت ره ةرماش و ربماذغ

 انازنيئثلا عسوهوةمردغلا قةغلةمذغلاواضعب ضعي عشأ اراطرمو ا رتاهنامخا '

 وةامغاكس هاما نمريثكلاوهو ماعلا قةغل ماذا همَردعك فاز هعابْبرلا ءصْدَعو
 3 هو -ِ

 هعدخبربر غو روز غموهف ىنابعللا نعةربسخنالاةرغواروروا ارغهرغب هرغ (درغ) 5-0-7 ١

 هعمطاو



 غي وسع ا مسكلا لعب الل او يا 64 10 0 7 4 ا 5

 ' 1 .. ايون اهم

 ءازلا قزح ع نيغلا لذ

 ى- هو هد 9ع د

 رد اح ردع ء|-دواهزواجو اهل املاَنالْئردُع وقد مل ىذلا فاخمملا اهرتغو

 م82 6 بس

 ةالضل اهملعهنعى رورو ن ةوفلخب ى ّت و ردع ومنك وول ازانمقسانلا سحةملظلا ةديوسش

 رسدكلانتهلاللا تر ردع غواذكواذكسح .ودصهتملا لاتردملا ةطملا م واحلا السلاو

 ةيلمللا ف ةءاج ىفءاشغلا لص نمثد دا ىفو تللظأ كلذ لكي ردم ىهوتردءاواردعردغت

 امنال قو مهكر أ مهتوي ف سال ره ةلفلاةديبشلاةردقْلا تحبو أد قفةَردعم ا

 نءةأسانأول عك ثيددحىفو كرا ىه وردغل| فام ير نماهح رطل ودمتي

 و ردعرملافو ضرالا ىلعامتءاضال ردكم ءالظرلمل ف ضرالا ىلا تءلطأ, نيعلار 1

 ع مشل تردغو*ا عوءاردغلا ىفانح رخل ية ءارد غلا اولا ف لحتولا قدس ا نأ

 ولأ محلا هسْعر ذينأ عم 3 ةةرادقتننلا نال اهل أ نعل سالو هنن لوأ ف رماو تش

 ةراخاريثك- !!فلقلا عضوملا رد_ةءلاورصشلا عمت ةرانغ اءذهّلكلَكُد اولردلاو ردسلادبز زر

 ةرطاتاذ 5 ةوخرأ ا ض رالاَرَرْغ ازودغال) ارصدسو لاراوام ]تكضو ردشلاوةراخلارّدغلا و

 مارا وىكاخألا و ضرالا ىفةفَرماوةرخع اردغلا ىنايحللا لاق و ةيداعتملاقيقاََلا اوةفرااو

 ةيادلاداكت :ال بعص عضوم لك و هر ا ردع ضرالا تدع و ناد عجلا اوضرالا ىف

 ناك اذالحرلاوسرفلا ذالك لخاطر ودق قههتت امى: يدع تاج لاق .و ردع هشذفنت

 حالا لاك ةموصخاوللرلا عضوم ىف تثير هناسلأ

 ردغلا نسعديو ىماعتلا اهصلا نم ربآلا نعَدصي ليدل كان

 تتاهنااضي أل اقيو كلذ نموهو مالكلاولّك/اولاقلا عضاومىفتنثد بنتك تايرمم

 قّلزلارمضلقأو هتجتثأام هانعم ىلا.علا !لاقو هفذخ أيام عج قاّشتناك اذارَدقلا

 ى.#!الومدسنالاق هلةعنم قيامىأنالفردَعَتت 107 ولاقهيلعراثعلاو

 لافو هراثعو هقار لقأو هت تنثأام لو تف ضزالا ىف قيقاَسألاو ةفرخلا و5 درا قمضالا لا

 دوهوسو سمو هرفوأب ايوق ناك« هعّران ولاج لاو طاب ناك ناقلات زرب نسا

 ثاتللا ناش زدنا نيدعل اود ةريدغةصيقعلكشبللا ل )اه 'ريدعامتدحاو نا اوذلاز 0 ءادغلا اوللزلا

 هللا ل ض هتةصقولاجرلإرث افذلاو ةروفضملاىهو ءانننللو "اغلا ل_يقوردصلا ىلعناطقسن

 الجر ناك ماهض ثيد>ىفو : ةريدغاهتدحا وبئاوذأا ىهر راد عير او كم مدق سو هيلع
 مءو ع ثهوص

 قيقدلااواهجاذا مولا دعا دقوةد>اوةدسغَرلاو ةريدسغلاءا ارفلا نيتريد ادرس اهلج

0000 

 [نتواس تركب علو

 ها لصالا



 نيتمض!ىأردغعجلاو هلوق
 قولصالاىفط هومصم وهاك

 نارّتودرصكو عجلباسوماقلا

 قست ههراش لاع هل

 ةياهنلا نم ةعصتملا لوصالا
 ريدغلا عج تاناسللاو

 قرطو قيرطكن ,ةءذاردغ
 بنتو بمضو لمسو ملدسو

 ففضدقو ديف سايقلاوهو
 لوق ىف نيكستلاءاضيأ
 ها رطن درصك فيصملا

 ءىععم رك

 (ردغ) ' ٠ ءارافرس أب نيغلآل صف 6

 ا 2 0 4 0 2
 .اادغوةرداغمئشلارداغوةيقب ىأربا غو ضم نمرداغهبو * قمن ىحاوللاو تاردغاهل 8

 لبا صن باصأ عمتردوم نتي للا هنأ 0 ل ب 2

 صدا باخصأيدارأ و يقسو اف لال أ صدعلا وعم تدهن تملا هانعمدسعو لاق

 ىئد هيا[ لو هيلع هللا ىلصدقلا لوسر جرف: يشي دح فوءادهشلا نم هويهريغو د 0

 95و «- سوم

 هتسايسن سحرك ذ دو رعشبدخ ىو 500 هوقلخو وك رت ًانوردءافردكلادرَك ورق غلب

 ىودوح رسله يعروحما ارلابة دست هش تا ا!قوس ام صه ترد عال كاذال اواو لاقذ

 ةريغد رداغبال ارب علا ليزنتلا فو ةراجخل اري بكس ناكسوهورّدَعلا ف ساذلا ..هلالىاتردعأ

 ىأليمسلااه رداغي“املان هدعطقلا اريدغلاو دسحاو غمر ديل اورمابتو اوت ارت الكأ ةريبك الو

 : هنأليقدقو دي اةلاحارطا:ل غلو ع هلي ةوهفدبسد لوق اذههدسئ ا لاق اهكرت

 هس هس اسو و 9س 2

 كلذىّوَش وهبلاةجاحلا ةدشدنع عطقنسق ل هايردغيو ينعش فد ارو نوح هنالردسغلا نم

 اريدغلا يدعون 4 نولولارعت هردع نمو تيمكلالوق

 ١ ويلات لوطغملر الا ريدغلافريدسلاهوبدادعلا نول رادع نمدارأ

 ووةمو يدوم وه دي و

 ترا رد ردك وداد باو ردكم ذه لاةيالو مس اًيدعلافايسللالاقر

 دالبلا بضخ نع هلأسف لبو هنلع هللا ىلص ىنلا ىلع مدقامداق نكد و 0 لانه

 رعمشلاو ١ ماسلا روع ابن ضرالااهل ا نو ةباصم نا ث دق

 نس 2 ع” - ود

 ع وأناك لام املا عقنتسريدَعلاثيللا ضع 2ك :اىفاهطعن تصب ى أس حانت دغااوق

 لاك اسوأ روصوأ طقووأ دج ووأدعنمسانلا هذختيامالا ظرقلا ىلا قبنالهنار يغاريبك
 يس < -

 ْ منصوأ خب روصو أريد عمججىنلاهملا ىهسيالو هل عاطةناال ىذلا ئادلا ءانملادعلاروطنموأ

 ريدا ام ةنرمشاذاا رعد لج :راارَدعحرْوملا يك ؟راوزيلا ملثم موهيامتملا نالا ع

 نابلا ريدَعلاو 3 عءركلان ررشاذا ع قطتي ود ردع سايقلاو ىره زال لاح

 ردغ ًءورغالئاردغ عب واضد اهيبشتلا ىلعتادنلا نمتعطقلاَز ايدغلا و يلا للقب يبنلا ىلع

 نعّداشلاو لب الا. نعَقاْيلاَتَر ردعو فاخ هباصصأ نعردعو وه قدواوامىأ هن وادعي الف

 س 289

 حارا لاك اهردغأد قوةريدغىهفحتا رلاهكرتنافاهنعتنتترْدَعمفلا
 مومو # ع و

 اروجاررخ -رامغلا ا - اند جما

 0 َتاؤدلا نمرود لاو قوسلا ف لبالان تلد تنك اذاٌد رع ةرسعةردسع قات اعلا لافو

 اهريعو



 نك 11 يل »- ض0 ١١ ثم 0 را . نيك ها ا 5 2 "1 / - #8 ماسلا“ كل م لا رن ا ا“ م نسا وو #2 غل اسر ريش نال مير ىلا ل #1 717ي 7“ "1 ا ا < مشل 02
 20 5 0 ع 1 هيب "1 3-0 رو رولا زل ا ا , 5-5-7 11 50 5

 0-ا 2 1 626

( 

 2-<ح - .ء -2- ه2 - 2 سلا 8
 هنأ ديرولأ لاقو هدسفأ هلاملح رلارمعو هدلو مسا بهي -ونيعل | هتعد دعقدال ارهغملاهخشل [لوش
 مو مو ةهوم سىس 5 -9 : رءه-) و 5<

 قس ورش ناك اذا ارش ماعطت كسلا باد سل ا

 11000 و لدم 1 و اهمضيت وى ةوقملا طخ ىذلار علا ثيللا لاق ل 6 و
 ع حا
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 ءاخولا كرتردلا ريغ لاو دهعلا»“ انولا د ضردغلاهدسنا (ردغإ صدخ :ودسعولأهاورو

 ةهمو هم لمد 8.

 كاذكو روُدَعو ردع ادعو رداغل رو دهم نظفت اذار علوقت ندر هبردعوةردغ

 د تيذحلاقو ردع لاشي حشا قءادنلا ى اذهل مغتسي امرثك اورد ءاهرخب تالا

 ا 4 سه - هع 8ةو مع

 دوعسمْن ةورعل اق ةسنب 0 هلحقو ا وكنردعىفىس تل

 ةغلاممللردأعن نعلو د _عمرد#ت را ه الا نبا لاق سمآلامالاُدرْدَعْتْلَسعل-هوُرَدْغا ةريغملا

 1 5 داعشي د> هموت اغا اىادنلابناّستتعامهو ماطر الاَوَرَعَو ذلللانقو

 ع

 لاق ردا رّدغلا ةكحتاءثيدحهنموءادنلا رح تفذة ند عايى ردع سلجا م 7

 زادعا ىثالاورّدعمو ردعمناابوردغ انور دْعمابو ركءالجرلل لانقي مهضعبلاك هدمس نأ |

 رّدْعلا نالرّدعل-راذ_هنرعلا ل وةتالو لاك ةرادغورا د2 ةٌسهاوءادسنلا ىفالا لمعتس سال

20 

: 0 0 1 7 
 مدل ىأ عكل لحجر و رصان ىأرصن ل+رو داعى اردع1حب ر رمش لاف ومد ع4 هرعملالاحىف

 ناك اذا لهف باف كرتئامتا باوصااوهو ثالالافامفال_خاهلك ايون :رهزالا لاق
 ض0

 سم) يو

 ىهتاسنلا ليو رطملا رثكي را دغتونسة عاسلا ىدينيب ثددحا فو رقرورع لدمةفر ء«ماقعسإ

 م8 م

 هنأ تنل ما فواد للص فت خراملاء بشل مهم أدان ل1 !ٍ

 يسجل 2التناك امن 1 6 ةرضخاهامسف ةردعاها لاقي ؛ ضرأب ع
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 0 روث 1 اقهقرصت قرأ أ ىلعر زل در رك لق و قيال الرداغلاهتييشفةف اللا

 هنلا عرش تنتوأتاسناا

 ىاردا بتل اواو هن للعوده سلو هديسنا لاف فايعللا ن نءانارتعواردع للعلا أ

 8 نالفناعأ اعلا ىحهاشروفك رت تدار ردغاو لرلاةزداغملاو رجاق بالاول مهلدهعال

 هوذآلالاك ةزادغأا ىشوئثن 1 مرذغأامةردعلاو اهاقب ارا ا

 هم س <و

 نيود #3 يا جلارم طم

 8 ماو يسمو 2 ل ىو تا

 مدلا ن ءاهجردبردعأام ىأاهردغةقانلا تقلاو ةمقب ىار دعو ةكدصلا نمةردغن الذ ىىلعو

 ةدالولا د_هدابقلت م-رلا ىف قمت ءاذقأواناقب ل ٌءةاشلا تقلأو تنكسلا نبا ىذالاو

 ىثعالا تدب ىورو تاردعو اردغعم# وةرذغردغلاةدحاوروصتموألاقو

- 

 24 ٠2 .(ردغ) ءارلا فرس « نيغلا لصف
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 (رمع) . ءارلافرح هن. نيغلالصف --

 لزعولزعأ مالا حمج# - وه لبيقرقزتا ورنا 0 اعجب وهلاقينا

 لعاف نعم ىلء املج الؤاةرئغورثعأو لزعو لزع اهمف لاقي نأ هسابقو دهشو د هاش ل ءاف

 ىذعالال وق لّرعدهاش ولا رو رعى ءاعمج مل

 لاك اال اولزعالوا بتسمم ىف رواوعالو لبمربخ

 ةسبحناردارأو مهتعاحب وسان ياعيال بأ وده ا مالسالا بحر ذأ ثيدحفو

 فىأةءاورف ءاحاذكك سانلاءارُع ف نوك أسوأ ثددحيفو مهيلعةقفشلاو مهلا

 لاقةديدش رابط موقلا نيب تناكمهلوقو ثلئامقنمةطاتخلا ةعاجلا مهلدق :ونيلوهجما ةماعلا

 ةقدعو ةرادغف موقلا تك رتىمدالا لاق لاتتقلا فاضعب ,مضعب موقلا ةسوادم ى م ىبارعالا نبا

 أمننا يعدبلا ىربخألا نديم رقرتغالاوةرسغهمفىذلارث رثغ الا اوبارطضا دلت فبعإ

 ٌرثعأرك ذأ ةريسغلا ىهلبقو ةرعن الة بيل ةهيششرغلا لسقوت سنا جر :راغلاو

 باضخم انوار فعأ ا ع ةمامع يلا نمُتيَسنت !ىح . ةراستلا#“ اربع ىننالاو

 نارتو كتاب محلا دار ءالا نأ لاك موال ماو عضال ةفرعمرامَعوارْثقلاو

 ا 11101 و5 ةراعه مف بئذلا كار ءالا نبا كليك رت 0 31 2100

 وهلاقرّتعَأ شك هناكتوملا قوي ةمامقلا ثيدح فو ضي الودوساالورجأب سلرتغأ شكو

 هفوصرك امامهوكذو ف اطقلاوة يس آلا نمءارتعلاو راعالاوديرألاو رعالكن دوللا رد

 أ ىذءامنمىأ ه« ىلاطنح ٌانمعا ريع ءانع « رعاشلال اق ءاملا قوفقلا بسم وورتدو

 0 للا :وافقعلا لا وط شرد زلا ستلمرتاطرتعالاو ه-ةلعةواطءسلعنجأ

 ا تر يدسلاركبعأل |وقدنمو ةدئاردن :ومخولاليقنلاركلاو ن قح 12

 ىألامن ورع هلع وةك راوي هاند 1 مودل باصأو امنع هلا ىن در نرجس رلادمع

 واح غمصهفنملاسا ْداَرَمْعَأو تمرلاربعأو روفغملا فةغاروشغملاو ريذاخملا ىفّسغلو 2 ”اهمملاو ةعطق

 سيدا لثمىزثلا لعمال لاما ولك ٌويريفاغماوريئافملا جو رمل اور تا لاعو

 ننس اسلاك وا .ريكعلا و طع اورو ملاهي :و»بوقعت لاو ةمب رك حرراو
 ومص 9 مو < 5.7
 ىأنورفغ#. لم همهنلو رخل سانلا حي رخو هلو بوقعل ن عقرب الار اغموراشغمورونغم

 «دمو 3 وسوم

 ا 000 ران شفتاي روثلار مغملا (رفغإ) ري ريفاغملانونتح
 همو ا 21 2 2 0 هو



 ١ ما “نخل دل

 هيكل (رثع) ءارلاق رس نيغلا لد

 وءود 5 َس همز

 ىضو ”دكركسلاءاريبغلازٌةرغ لالا ذد.الون اف ري .ااانخ عالق ولاق فورءععقاقتالا 1

 9 أ

 ل افوملاعلار اه افءارع .هلاوك أنا ثيدحلا فوركس :ودوش حلا هدنة رذلا ن ملمعت بأرش

 سانلا عبجاهف ةراعت ىلارجلال شم ا ف 5 ور ارُملا اًزوع ارسُعلا 000 هلع |

 ربغلاو رصشلا ةريثكض رأةرَعلاو اعل او رهتتا ضرالا م نمءاريغلاو مرا فام لضفال

 هك هرج سد ل يد مدعم  ة

 لاق ًاربيداكيال ىأ هقرعىربغهياصأ لاسقي وش ضقت اريج هارب رعلارب ورم غلاكد فا

 ريتا قرع ريبالام لثم 00 هردص مأرب الوهف رعاتتلا

 هو م 2

 قرعلا ىعسهئمو* :لادعب ضقتتا خداسف ىلعلسااذا ارمي سكلابحرباَوعو ءانلارمسكي

 حرخلار هاطارمت أ ريغلاو لاق ريسعلا قرعلاوهةسبب رعلابروسان لاو ضقت لازيالةنالربسغلا |

 ا ا جس تع هو عمصم

 ربعمأ | فد ع نطابفءادرعلا لاك #3 اريل وسلمى قو #3 اوقف ىدمالا لاو هسنطاو

 باعث دشن ناك أح رااداسف رمغلا ليقو ةريخاا نموه لضفملا لاك و

 . هع و 2 03 ود << م طبت كَ -و ع

 أمو هرعقق وها هداسقن !ىعبهداسقا د عيهانعملأف 3 ل الا ىلعابعأ 3#

 معو هيلطقت_كوشمكباءوثلا اطىربغأو سيرقاله بع كلنإ هينا

 نيريفماوجرفل عئاجيبيسف يتبل لاعلل نعا ملط ةجاذا ةجاملا بلط فلج لا

 رحلات ددحهنمو رابغلازيثي هتع :رتسو ه صرخ هناك ه مق شمكتملا ئش باطلا مها ترده |

 ٌدَحءامسلا انلع تريسْغأو ءزاهج فارسي ةةئبدملالهأ نمل جر مدق بعصم يأ نيا |
 هو

 دسع ونا هظفل ند تار تلا عمالو دحاو عفيف شالل دو [نان ةرسبد أخ اردتثاواهرتؤلو ْ

 وبلاك نيِرابَععسهلاولاهدح اول ص[ ناتلخغنا سا لئمدج اوه اتي رار |

 ريب علا اودحاو ىععدو ربغو مكي ض اوجه لاقي ودحا راف 5 برذت اك اهلانةناريغلا ةفمنح ١

 عاغلا و روثغملا فةغل عاركسص نععممملا مضر دومغملا و أرغب صعر : ريغااورقلا نمايرض ْ

 ستنال نم ةعانملا رتل ديزوتأ .ةرتقلا كاذكو ةللت خلا ةعاجلا ءارثَعلاوةرتعلا (رغ) ظ
 7 هو بأي

 دوسأو رجو 101 2 ؟د_-اولاسانلا هلق رك ءلاوعا رثعلا اوءاع وغلا شانلا مت 6

 ثد دجى لدقو امل اهتمئفدحجت را غلص ًاولسقك و رباذكهت رع عاعرش» داق و دول ,و

 نبا لاه لاه ىأةرع عابر ءالؤهنالاقف اثقل موقلا هبلعلخدنيحه_فعدنتا ىذرنامع

 لاغان :والءارجسعلا عيضلاءاهيدشتوةراعتسا رّمعأ ل هاما قجحالل ليقورتغلارثعالا نموشوريالا

 ةرثغفدؤجالاو لاق الهاجن اك اذارثغ أل حر لاشبامناو ع 2غ عمسأ لى هلا لاقو رئاغدحاولاو



 0 - مضل راف« نشات +
 كلذ لكهسقع ىلع ضكنو لوالا يرد عبرو ةجارذأ ىلع عجرو هن دن ىلعمدوع عجرو

 > عجراذا

 ىلعو عجير هن اكر هللا ىلع ايس .ةهتجاح ىلعر دي لو عجرا ذارجأ نبا لاكو أسس ب صيرلو
 هيتِمصقَل الجير تم كاخاذا ارهظلا ءاروع ىلعدتكر رادو دب زلاكو ضرالاارابغورهظ

 ءادو.سلا ةأطولا لدم 7 وةسرادلا لبق :و ةديدجلاءاريعلا ةأطولاو هبديىفام ىلع هّملغو'ىشث لكفف

 نمودص ةحفلاذ * ريل تال اودارضتلنا تلطأام سو هيلع هللا ىلص د اوقىفضرالاءاريغلاو

 ىلعهيءاج.ةباغلا ىلا قدصلا ى انس نأ دارأ ضرالا ارا اولا ازتتلانالا نيالا رذفأ

 ظ ىدعسلا ليخلا لا سراد هادي زعوزاجناومالكلا عاسنا

 اريغازغلا نطوم ن مدعم ىلع هي اركض افعال ارادوهلرنأذ

 ظ يدي حتا لن كيلاعَملالمقو ءايرغلا ل. قوءارقفلاءاريغونو ةيدحاريغةنسسو

 ةقرطلاق فراعتريغنمبارم كل

 دما فارطلا اذ عألو «.  قنوركشالءامع ف ثأر

 رك ذو واحلا ةفرطرةشفنيذلا“ انعوش وىرهوملا رانتسالا فنود هانت ننذلا مهلدقو

 ىربئبالاق“ « ينوركشإل ءاريغ نيت دار.« وهووريسغو ىربنناهرك ذو ت بلا ىردوذلا

 "ضرالا ىشوءاعمدلا مهقوصالن وعقل مهل ليقاكٍن ارا موقوضال ارغب ارقفلا ىعماسماو
 قنوركش قرم لغافلا لما سلع ف مم الونلوتو ف و منن لاح المسمن اك

 امانا الواكر شاملا هتودتاصسهلوقرإ_ثمو ةيفانلا الب مال ارتب يكس الاعب و

 ظ ءاينغالاو ىريو قاطعا. ين وفرعب ءارقفلا نا لوي ءاننغالا هذ: مدأن م ءءابخفا رطلاو

 ةناورفؤو حا درا |!سد :واتنرتبسفو 3 رد ةلالج و لضش ا :وقرعل

 وهون «دومشملانيمدقتتملاالني رخآتملا عمن وك [ىأس تل 6-0 اوالافدملاسانلا ءاريسعفف
 وص 9

 ممناكءاررغون خي واعملل ل يقهنمو ممئارقف ىف ىأدملاب سانلاءاري_عىففاثلا م

 0 افاعصلا نوطاعتي « اهفءاَعاوبو رعاشلا لامر بارتلاو ضرالا اوس

 ٌتاسءارعلاوءاربغلاو لا ىفناءارعقلاو ىسعلار يهز ْن بس قسرف مهما ءاريسغلاوب ا

 كلذ باقب نراها وهنر صايل ليقوةههك اخ ىهوهترا سلا هنز حما ريدلا ليقو ىلا
 ةقينسو ألا برعلا مالكف لدفءارتسغلا لاقي ىذلارقلا اذهامأو ءاوسهمف عج او دجاولا

 اذهسلولاه ةديدشةر رمح متدياذا مترو اهقرونوللءارعبش تسمم ةفور عمقرصن ءاريسغلا

 قافيسالا



 ا (ريغ) © ءارلافرسس. < نيغلا لصف

 رعاشلا لوقو بهذت داكفال يلب ريغلا ةهادوريع

 معلا ءامصب ناهرأ دعي نم « ردغلا نمسا مصاعو ؛ :

 ريغلاوهتماداو هناثاكو لا ٌناهزاوميلعفارش ؟ادسعب كالهلا نما لوقا لا

 ا ذاق م يراد روما لق هم هراراغلاو وعلا او عاركن عب اولا ءاه هريغل ريغلاوءاقملا |

 كا ارعالا نبا دشن اضي راما ريغ اوارابُع
 همم 5 -ج<

 اسرق رعلا ضر ادت 5 ةريعموباسنأتسل ليبي

 قب نب اضدقوانع د# ٌريغلا كيتاهتحرك باعت هدشنأ هلوقو ْ

 ىو جص وص دود ع نم 44 2 ًّ 7

 ىدنعولاف تن دحاادا اريغل ضرالان اليدحلا ردغ ع هناىددعولاق هرسفب مهدمسن الاف

 رجلا تول اوريسْعألا عولبا ن ءمةّمألا هذه ىف نوكيام نولعتول ثيدحلا ىفو عضومانههريُعنا

 ب اوُسوةبدل نينا نوكيأدبأعوانالتاراعتسالا 2 نمادهريثالانبالاق

 نسأل ثولاَذ ر ارضحالاو تالا مدعنماهيسضزأ راو راطمالا ل ماهقاف ارا ريال ىلا

 عيا ركبا دك يال ايفنا عاجلا لدودسحدتمو مدل ةقراو لابوه اكديدشلا ا

 0 9 همه 00

 كاذكورابغلا ترث توحأو لع بأن عهرابضدتنا مويلاوعاو كلذ موطر رجالا توملاوريغالا

 ًَّة وضح ه5 ال 3

 ريغاو بيلو راخاتللو دلارسعو يدرس ناك قتاملا الفا طوايبْعت ترب

 2 0 و0

 ةراسلاو ربع اودو ناعما يعد قورابغلا نول ريغ ورابع رابغا هالعتوشلا

 قدوم ؤص

 ةماعلال وق ةولاق رقم ربو 200 هول هو>و ولحو زعهلوق لودو هوعشو مهل ريغل و اراربعا

 نوري موق ةرملاو ب هس 0 دلا ردع اورابغلاهينشوهو ريل نولةبعلاو أطر

 هلا انيلعشر #4 هرم لدابع لاك اكعر رضت و ءاعد.ىلاعت هتئارك ل

 ناحل الاءاهوُدئاَتاذا مسمن 1 اربع هتئاو ذقرعشلان هدبقنويرطإلما رسولا

 هنا هنعهشلا ىذر ىفاشلا نءانمو رو ىرشزالا لاك ىنعملا ذهلقريغما ا وا ان اوررط

 7 عم اوه باجل لاقزو تارقلا ةءارقو هلنارك ذنعاودصل رتل ذهاوعض مو ةقدانإ را ىرأ لاك
 لالا 3 راب و ةيقانلاةزخ ا رتواسثلا ىهو تاما سا لرسلا

 ىلأثيدسح فو رابغلا نما يفاملوأامنؤلذ ريال ضرالا ءاريَكلاو فتحى أن ءرابغلا اهولعب
 رهظلا اربع :ورهظلاءا رع ىلع ءاحواهنمحيورذدلا ىد_ةبيالىلا ىهءا اراغةزاغم ىف لح ران ربرش

 رهظااءارّسع لعن الف هاج لاقي بيذتلا .ّئثهل سل ىأرهظلاءاريستغىلعدكرتو ضرالا ىنغن



 اهدحاوهاناقب ل ءللاربغو هلوق
 ها لصالا طبضدا ذكربغ

 (ريغ) « ءارلا فرح ب نيغلا لصف )5

 جئانلان مىردتالثنا 95 هزاغا لرش مسكت :ال

 سلا نب ضاع دعما اوك ذهلاربكو لاق ءاراقب ضل اريعو هقانلابى أنياب لاقيو

 2-2 تا 1 مو

 لب مءادو ةعضرمداسفو 0 طير لك اربمو

2 1 8 
 مه مو

 ٌكلذكو اراقب ضرملارغو 35 مدع مالطلا ىلع ترسو 001 ءاوق لع فوطعمأ وة

 ا هك ١ هع ع

 نغرد رع اهنانفب ك1 تر اد مانع لدللاريعوهرخ لمار

 2000 ع 05و

 ةانيوسلا رت مفر ناك نامل كج نال قوق هنمرعامو هتسقبنللاراغو لي ا

 || دادضآلا نمهناف قاملاو ىذا نعي نيهجولا انه :رباغلا لحي ىرهزالا لاق اهتءارقفع ا

 ىكاملا ىءعنوكي هنأ ةالانمدحاو رغولاقولاق قابلارباغلا نأريثكلا فورعملاولاق

 / نبا ثيدحىفو ريان قاوبلاىاناضمررهش نيالا لكس ثيدطلا نم

 ثدداى و همقاعأ أس كمر (ةلاقفءاملاهدبتب اصأفّسح هوكي فرعا ءلشسرع

 | ىفو ربط حجاوي باكل لعأياورؤوبكلا لهأ متاّرخالا قيل
 مالا ونت لهنأدارأ اللا تاغ اناَعبلا جالو ءامالا يل وطور اوجاع

 :ارهارعلا نمل رح ورتوا داوةأرملا ن 3 0 ناو هد 52

 ووم 5 9-ٍو 7-2 -ِ 9. 5 هه 03

 0 دن 0 راعوش دو رعلاثم ةراسسع هلتدا اوفادإ اواهتمريغتا قل لاف كلذ فدل ليقفتنسأ ادق

 : امالاقن 13 ىلارعا تعتو اهنيرتت اوللارزةنامدهر رزغاراسغمةقانو لت اون ركب |

 ّ# نإ 7 7 9 6 .٠ هاوكع هه ما

 راشعلاو يي ملأ نمط طولا“ 5 ىلع رزغلاراكهكلاوافت !هانرك ذامرامغملاف راسغمز اك ثتمراشعم

 أ ىعالا لاك ران ئضاملا لاقي قو لاك مهد نعرجشألا ققابلاراغلا ىراسنالا نئاءركذمدقت

 رباغلانمْرلا قدما نم ه« .هلىساوملاق باع ضصع ىناملا نعمرباغلا ف

 تاريغلادسعو أ لاك قابارباغلانا برعلا مالك ىففورعملاو ىرهزالا لاك ىضاملادارأ

 | رراغلان ا ةغللاةْمآن مدحاو ريغلاقو عملا عجتاريغماريع عمن ٌراغاهد_>اوالاقنلا

 حدع قرامرطال اه اهلّثلىدنتممال ةوظع ةيهادنلب رحلاب ريغلا ة هادو ىذاملا ىةعنوكي
 الأ

 همس - هس 3س وه 28 ع 00-0

 مهلا "ادور هدلاةيهاذ ردشنلا نم قمر ذنماهل تأ دوراملا َنيَرذنما

 نآطلالا تريغامديزون حو كلوقملا عجرم للاعب تاازعفلا فلا د لتقو ردت انني

 تر دنالوقب ردي ارعس ىف و و ءاهدلا ىفمهلاغمأن رمدسع عوألاق 0
 ل

 ع وة سو 6 5

 ْ |١ ح م هاوق نموهلاق *ريغل :ك1ل نا ثزأدق #2 دشن و ةمظعا مافاهوعمستال نولوقي

 ربع

5 

2 
8 

1 
 ا
ْ 
1 



 7-2 (مغ) ٠ ءارافرح « نيغلاونيعلال صف

 0 1 و 2 ع ص 3 ص هبا ١ ريس

 راعموهذ هسحاصوراعاو مث رملا و ٠ .مامعشو انههتهدو تافنا ىآسرغلاراعو ىرذوخلال اه

 راما ضرار خنق #3 2 2 ىب باك ىفاندحو حامر طلالوق نمو

 مزاخى أن برشل ىور تيبلااذهو مندا طخ وهو راعلا نزال نوري سانلاولاق

 نئ.علالك< أ اراَعنملاونيلجرلا رض امبهل ورسم يلعب رلارت يق ةماحل ا ةرهكر اطدا ارمسلابعو

 ضار حا و ل ملف

 رويع ع مسيو ىش ودرب هناك هن ذ نطأب وهم ات>تدعامو نطدلار هدأ ةرضتلا ىلانوللا فاص

 طن يح نمقنيتة اقل لك ايرئاطلا|ادهنا نوعزبو فئاطل اة محا عض هوت ءارجلا اوةارمسلا

 بيصخ عضوم مسا اوهلسقو بصشدا و هل ناكل <ر مساريعلاو بتعلا كلذكو راغص قرولا نم

 مداوهليقو شحولا دّبلا فلتملا هبرضتو هشحوت ست برعلا تناكف رفقأةرهدلا هريسغ

 ناسح هول مهاس ماسي ثعطق 8 :لضمرفقرعلا فوك داود سقلاو مالاق داو
 2 7 و م

 ىذا عشوملالاقيذ فوجب بعل دنعداو لورا ىداو 2أرلا فوك ذوق ىرهنالالا

 و

 ىو راج فوج نم مهلوةلصأ لاب 0 هفوحف 'ئئال الرع فوكوهههضرخال

 قيرطهزعج اودبف ىضمأى أى ودموع اًدعلاتغألكرلاق نامفسلأث د ىل_ثس

 ىارلا لاك ل ارمعو نوم فأن ءرشالا نب ا كلذ ىح برهأو

 ايهم ىضذا ذاربولا أقام 5 برع نزوك م مالي
 59 و

 ةكعروأ لقوة دان البيلي لاتوثالبجامهر وتلا ريعنيام م ردنا يش يدلل ل و

 ٌتانَو ةيهادلاريسعم ءةباوريع لاقي ليجاضأ | ”ةكعلمقو دحأ كارتعنيبامثب زدنا قمل

 لاغلب مانا 0 :راَعتو ةدشلاو ةيهادلا نودي وْ نمشي لاقي داودلاريعم
0 

 اسك قابطلابن ار ا هاا رش
0 

 3س ل هددع

 راعت اهلئامث نع داَشو مورأ عن ؟اململو

 راكان مئاوك *# اهيلع ةسأ هابط نأك

 ناعضومةباشو مو و سيقدالب كالي اعتوياثواه سكى مرءابظلا 5 امأراغمل ْ

 قلى راغب: شل اريسغو بهذوثكما رو ع (مغ) (ةلانيغلارسن)

 ردا مول رباغلا“ى وطلال داد_ضالا نموهو ىشاملارباغلاوقابلارباسغلاو

 رث اوهو رابغ ًاعجلاو هن هش لك 0 هنم قيام لمللا نمراغلاو نوربا ريغ موقو رباع لجرو

 ةزلد نا لاقأ ضملا مدعي ىلعو ع رضلا ىفنذلا ةمقب ىلع كلذ تاغدق واضيأ

 سس ناسل ؟9)

 نا ىلع سوماقلا حراشو



 (رمع) ءارلافرح « نيعلالسف ا
 22_22 سس سسمسل

 تا أ

 رايعألار ”ماظت ةءورملا سند *# ب يرطسو ىارلا لاق بوسعلار هاطىأ

 الاه د الاون وعاملا مهشادبجن هن وراعس هلقادهن موريمعتلا هئملعفلاو هيريعبام مع هناك

 ةغنأت آ١لاك مالا هرتعد ةوواولا,نو روعي برعلا مالكو ىرهزالا

 سو م ٠ ه5

 راع- نم كاشخ أ نأب ىلع لهو 23 همدشح نأ دو ىنريسعو

 لاه هياعاذاهراعل قيس اعمال اواذكي هريع لوقت ةماعل ارابنيم ويشير موقلاراعتو

 "راحة بنل ذ #3 ْىرما ىلعراعتيوم انام 1 ةيلمخالا ىلمل

 -2 ملء م

 امعاو ا يلا وألا صم يحن ةمصنل ادي راعلاو اوداعتموقلارباعتو

 ثدللا لاهو ءاملاىلاواولا نم ةيقاعم ىهامنا هعضو ىلع سلو ىراوعلا ن و رعت مهلوقهنممهرغ

 عاتملاريعبسُت تناك ةيموزخم أس انا ثردخساىفو اهلل نم لعراعاجنالا راعان رابعلا تيهس

 ةماعبهذو ريثالا نبا لاق ةفورعمى مو ةيراعلا امرا دبإلا اهديت عطفا هب رم 0و

 دحاخلاو نئاكناوق راسي سدلو نئامن دا هنال عطا رابعلا دا ذاريعتسملا نا ىلا معلا لأ

 هعفدأسش لعأالد أ لاك و ثيردحلا ادهرهاظل وذل اىلاقصما يهذواعاج اواصتهملع عطقال

 رش 3و 1 ا 3 0 4

 قنب كلد و تقرسا ملالةمم روزا تعطقاغ اوقامسأ أ و ظفالارصتحملشب دد>وه :وىلاط1لا لاو

 هنلآل أوس .رتدن نم ةفيطق ترس أرك دف دوسالانيدوعسمدأو ر روثد دما اذهل ةشناعفا اور

 تناك ذا اهتفص صاخب اهلاغي رعت ةصقل اهذهىف دخل اوةراعسالا ترك دامتاو بو هيلع هللا لص

 عيينصلا اًذهاهب رسال مناالا سو زا عا تفرك امتداعنمواهبةف ديمد خو ةزاوسإلا
 ةدصو و 5و

 نمملاراعملا و لكان منيوسلاريعت_ل وتءعطقفارب صافاملعتأ اراجاوة ودق ةرسلاىلاتق

 لاو هنن سرفلا ترعأ لاقي

 هم هَ و

 ٌراعملا ٍضَك رايس قحأ * اهوضكرا موكل. خاوربعأ

 ب رطتالراعملار لالة هضااراعملا موقلاقو بذلا فوتنملاراعملا لاكن مم-منمو
 لاكواضي أ ىربنباهركذوةيراعلا نموهددبحو ىلارعالا نبا لاهو تان ريعاهلراصفتأتن هنتم

 هلوقيفليقو هبحاصةقنش هيلعَوةّشالو لاذتبالاءن اهي راعملا تال

 نهذاذارنعي راعزماهديدرتب اهورمت أ اهوري_عأ عمنا د« اهوبكرا موكل خاوريعأ

 قيررطلا نعد ىذل اعملوا اما الا ردك, راعملا ىو ردقو ءاحو

 راكم ل تقفريعم لالا ىفهناكريعت راع رم لع فم ىرهزالا لاك قدر طلا نعداج لا ةياكهيكارب
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 0 (مع) ءارلافرح ه« نيعلال صف
 1: الساعي دولار ديمج 016 لانا

 لبالا ريعلا لبقوتهلفاقلاةمئؤم رعلاو مدلا قب رطةريصبلاو اهلاهريممسُم ىفءاهلاو لي عمءاب 4

 هناعأ ارغلا نعةلسىو روريسعلا تاَسفاكو لب زخدلا قواهظفا نماهلدح اوال! لمست

 | ٌركى؟ليالازبعلاو لاق نا «رعلابريضنملك كأاوعز « ة ةزاح نا لوقهدشنأ
 ا 59-ٍِء : 00 4 5 2 -

 نب الاقو_-ييلع متانلفوهبفانزع 15 الل فس ١ نحال مم عأكب هلا اا لاول ابك رند

 اوكرحوثدنأتلا ناكل ءالاوفاالابدوعجسهن ودسلاف تا ارمع عجاوبلعت لوقاذ_هو هدم#س

 لاك تاضس وتزاو>نولوةنمهماللوذ_هّدغل ىلءاوعجأفاعسا هنوكو:اتلابعججلا ناكملءاملا
 بسمعو ه5 -9

 نماضوعءانلا اولعجو]ءمهملءرمسكي ىذلاءانبلا ىلعرسك لو ناكسالا,تاريعمهضعب لاق دقو

 كلذ 0 و 0 هلا نعءاتلاو فاالان 0 نكايسا ولا كلذ

 0 1 ًاولاق ةعووخلاخياو بلا ولبالان ديلا

 5 )هس

 نآمطانيدلا اذا نيك يلو 5 نلالو كالا زكه اريعاها منج
 م

 هد وسو © دمءاوصو 5 ةمو< ه مس ةهدو< 0

 نمملابنعبي وأاريعن كاسل ل نأندب مدرع نأدبال #3 نمدلا ناك (ثورلا تاعطلمم

 نمربعلا لاك ىلا ارغالا نبا نما رختالا و اهيلعراتم يعن وكت الل بالاريصت لاهو لاق

 ى ربنهلوش مث ةركح ريعلا ريب نأك هانامع دعي و نكي وأ ءلد-هملعن اك املبالا

 اهب تدمس تح ترثكو رجلا "لذاك ىهليقو راساذاريعي راع نمّلعفاهلامجسأب لب الا ريسعلا اهلُمع

 هنأالا فقس فةسكمضااالعمن روك نااهسامقناكور ريع م "لذاك لكشف هلفأف لك

 ريع عجب وه شي رق تاربع نود صرتي اوناك مهنأ ثد هد اىفو نع ءو ةرسسكلابءاملا ىلع 0

 عج ىهتاريعلا ا عازاجأ ساعنبا ثد د> قو اهلعنو رع اوك ىلا و اودو مهلب 5 ر

 أل اوقو نيكستلا سامقلا دلال 2 ىنعيليذهدغل ىلع اهفاوعتجاهب ومسلاف اضأ
 دو ري هد

 اهروقاج نمووعلتلا كاسح ن ها م ا ءلاثتثأو مدل

 ه سووسو

 جس :كلوقك مذلا فوهوه سعأب در ةنااذاهدورينعت الفو مدقتا اهفيإصأو لغلل راعتسااعا

 همو هم وسو

 شخوهدحورتبع نالف ىرهزالا لاك هدحو لك َ :ىأهد_>وريبع بلعت لاو حدملا فهدحو

 ىرهولالاقتو فعضو نا هملذعما فوم يلو سانلا ناو لذا ذالاامهوددٌو

 سو سو 5 ه -5-)

 محروشالو ربوع لقت الوجوب للم هوأت 01 تنسناوهأ ربت ماوه تعور

 رايغألاز رجا نالفزلاغيو ادعأ عجلاو يعو أ ةبشدي مز لو واما



 ءارلافرخ * نيعلا لصف

 برعلاولاق امين شنلا سرغايا ىارعالانبا نان دئاز نو:لاوفا الاو ش-ولاريسعبا ميش

 لاك كلاعتهقاةعاطف طيشترامعمالغ 0 ىنانلاو اطشنرامع مالغلاقي اينو رابعلاحدت

 اهكرتفلو اوس ىف ناك اذا انارع ريع ءريعملا ا وحد موهو طم_كنلاوهورت 1 عجب ريعلاو ى رهزالا

 فّراعو لعمل! اممرمضملى رخ ىلا ليالا نم رع يتلا رناعل اولاد رىرخ أ وحن قاطناو

 5 رع :رالاةدشت لو ءاينو يهذان | رع ف رسل هبهب رضيع .وقلاف كد رلاراعو يهذىأ ١ راغإ :ضرالا

 39 اتاك لتعم ونحو ةءاهذقهدترتوهوان اريعريعي لج رلاراع لكلب يش نط

 | انهةيهوانهةىهرصبلاه يف يهذنامىأ نينيعةر ”اعلاملا نمهاطعأوءاملا تاوذ نموهو رامعو

 "ىاىردأ املايو هلق ىفةقرتشملا ةمهاذلا هلئاو أ هرئاوع :ودارخلا ْنآريع :واضب اروع مد_ةندقو

 01 لام لوقو هر وعي وهرتعت ليقورأك الا لوقىفهل ال همئانأو هبيهذىأهراعدارملا

 اهي دارحلاكل ياو *« معنا حامرلاَتوفاَوستنااذا

 هراع تو راع ص مهلاثم[نموح روملالاق هراعسافدا امل 1 قيلصونقرشتلا هاذا يذع

 ربع ور هينا ناو رابثدلاربع وهب تش ذهن هت رع :ووراعذار ئ اىرذأ اللا. ام.تكتادأىأ

 3 0 امرظتو امه ردقارامع ءوةرباعمام,ثم رباعوامهراع :وام_هرواعو لاك ا ونازيملا

 هيماسي أدي اك وان الفري عب نالف لاق :وبرعلاةغلهفةماعلا تفلاخام بابفحارذاوبأ كلذ

 اذا نودي ملابس ةلارياعتلاف نارباعّتي ونام اعني امهلاقيديزونألاقو هرخاشيو

 جيريمي بترد ثيل لاق رام ليياكلا 5 رامعملاو ا

 مكس زاوم 7 د ليباكم نيام او ياعلي رابعملا ورام .هلاوش ب يم اخ اوقتفاومان

 ارا .دد,نزاوتفاران دارا د ىقللا ناوهورننان دلات ريو اوريسعل لقت الو رانعلان ءاواعاف وهو

 قرفىرهزالا لاك نزولا ولكل قانهلاقادحا قادس ونت 0 اذا است تعد لذكو اراد

 تراعى هانرك ذامباوصلاو لاف نازملا ف ترعولاكملا ف ترناعل دف توعوتراعنيبشسلا
 ه5 <

 زحارلا لوق ىلهاملا دشنأو ريبعتلاوراعلا نمالاتريعنوكيأ الفتريعو
 7 5و سرع ضو

 اراقوألاهروسنتجانأو #4 اراعما هذا تراعأ ناو

 نمامسنالفَراعت ساو تاودالاوبايثلاًةراعإ هت هولاق ترن لا قبولا

 تورو ”وذد و

 اهريصينم ءشيرلا كور ا هتاف ااه 00

 الما هوا دج باعت هب توصل اجو وص روع حمو دوس ويعم نس هوم داعم معقم هم
 ها



 موا : (مع) ءارلا قرح #24 نيعلا ىلدف

 بلا يب ناقتك, نا نابت او نوقعيهاكحوه سانلا ىأى ًاوهرتسعلا بر درك نماكأ

 هيلدا اند دو ددرتد هيحاص :١ ندب يه ارايعريعت 7-5 اوس مرمر 7 لئلا را او

 ىك | و ه-

 اذا سرغلاراعو ةالغلا فدترتيفرعب هنالرععلا ترميز خلال اعلاف ضنا تلك هير " اعبلك

 # ص م -

 رانءسرفىرهزالا تاعلثم مرضي موقلا فل -رلاراعو همحاصن ءدعايتوههحو ىلعيهذ

 نمانههوانههرتعي ى لاضوأب رادعسرفو ضرالا امها ذارفان نوكس,ىزا اوهوثاعاذا

 أ 2

 دعو اذ كئاوهطاشن مر آس ناجح ىلا لدغ غانا تكرف ظشناذاراتغ سي رفو هاش

 راقلاة دارت طْنَع لوظنُع ٠ اًدمْوُقْن ماسراوفٌتدأردقلو

 لات سرفةذارجو لحرراَمعلا لاك راسعلاة دارج َع هوَُتَع يرعلا ل_ئمىفىارعالا نبا لاق

 رابعلاةادر<دارأ لءقو تّدلْفأفهمسرض ني تعضوتدا رحراتعلاةدارنا مع ودل هريغو

 ةيظاوملاو ةظك اولا نهو اًتكو هكر هلئكوو هلطنغ ولاه ف نمتتلكأف هيفىفاهعضوتدارج ||

 ظ لاو دم هوصخنو ضاقت ةدشر غو همزالاذا كلذ لك
 7 سوسص 3

 دح أمها لو ى !ساولام ا انابعت ووو

 اف اغلا ةرقلاب رعناك هناثد داطافو ةرايعلا منال طل وكفر ودرب اسر اعةدمصقو

 سرغلاراعنمكلاماهل ف رةيالتطقاسلاةرئاعلا ةقدصلا ن م وكن ًةفاخحالااهذخأن مدعم

 نع نيب ةرث اعلا ةاشلاٌلدم <مقفانمال ثم تيدا هنمو ههحو ىلع ارامدظن رم نموا

 امنا هنئاحلخدىذلابلكلاف رع اثردح ىفو عسنت ام بأ ىردنال نيعبطق نيب ةدّدرتملا أ

 ء را, فكراس ل جز و هنهفتو لع يهذو تلق قاراعالاسر كنار الا هقدر

 رن ب سوأ لاق ذمصلا بلطف هباهذو هئمحتو هددرتل كا ذبدسالا ىعسامبرو ضرالا ف باقذلاو

 لاصؤأب راع قارب لاك 00 ةيريه ىدرلا نمهماعشمل

 هتجحأ ىلا ل ! اح رلالاصوأب :بهذيةنأ هانعك ءا رلابر انعم ١ ورنمىرب نبا لاق 1 ىو ام بهذنى 3

 1 :رغوملا د كنا وهعظومىف هر ذئسولاعى ةورو ةراعدا ارثبا ىأىردأام مهلوقهنمو

 7 بياع ساس و نم ص

 فرغلا راما مرزاك نم 3 لتمر رورعانأتي ارامل

 شرفوام دكر او فاوطتلارثك ناك اذار” عل_-رءار هلا ىحولاف ةراغلاوهو فيرغعحج

 اهطاشنواهتعرسفرتعلا,ت مشل قو كلذ نم طاشن ىف ةيجانلالبالان مقناريعلاولامعوراسع
 ,و 1 ٌ ه5 ندم م.و

 ةيلصلاةقان || ىهد 35 صرع ء نع ض فلا َتفذهةناربع 7-3 بع دصقىفو ىوقب كاد ساو

ْ 

 لاق ملا ىناريزلاكهلوق
 هصئام بزرةدامىفى رشه دوخلا

 ىاريزملاك لضفملاهاورو
 ةربزجلا هذ لاصوأب رامع

 ءامعاب ىيمصالاهللاةفدسالا
 وهاغ اوهسفت هيشدئشلا

 سوماقلا فو ها ىئايزرملا
 سرفلاةسابر"لحرك ةيزرملاو

 ىازلا مضي مهنابز صوشو
 هيفعم جك مأ



 ىئاءاصلاةباورامالاومهلوق
 حرشفامحاهللا م

 ها سوماسقلا

 معز ٠ ءارافزت ء نمل ليت 000 م
 8 3 00 0 7-0 1 ع 0 ع 2 50

 ناسنالا ذآ 9 ندمريعلاو ريعهفريعم ل صنورعوتأ لأق ةفدحو ا لاووهطسو ل صنل ريب لبقو

 سلو ومع

 هاك د لح قو سرفلا ىذا: منار علا ل_بقو م, لاريعكه تطاءنم عرفلا تحتام سرفلاو

 سا 5

 رمق لا اناوقو يم حراس" نيالا راع لعرمأ تأضواذاةربره

 هناك اهطسو نال طفلا فولوا هر هظف: ةيتاثلا مدقلاريعورم ريف تدل نم تان مظع
 دهم ريد < مسا سم و
 دنولا ن ذالاريعوري عود سم طسوق* ىنان لكل قو ةقاحا مق ةان فرح ةرطصلارع ورب 2

 ارش * دات لاق اهلك ل.قونيعا نا اريل |لءقو باعت نعنيعلا قامريعلاوائطابىفىذلا

 هم هيو

 نقتل دير مراد #3 0 تأصحدقرانو

1 

 ماع .نأ دفاع هءااكأ ١ و ءلارو بق ىو
- . 

 ةدسص ةهمجص

 قدا ىف ىذلا لاشملارْيهلا بلاطوب لام نعلاةلظا-لبقك ا 007 ءاجلثملا فو

 يعل بقوثاسنالا فري ل بتعلاوهنكري ا ولا ملاك

 لوةولعفأ ل اقال اوةدسع :ونأ لاق ى رحام دربعل بق كة تاعقلاقيى ره والاف اه نيعلا

 اهلامرذ زو ىربش امر لو * ى 0 معلق ىصبقااوذءأ خامشلا

 ىصمقلاو ىلا ىننلاق كلذ نم ا الو 1 ارلقثأ نا 1 اهل باعث هريس

 ىعىربامو رئاعلبقلات نم و ىمحولاراجملا انهرتعلا ىنانعللا لاكو ور هيفوذ علا نمير

 موقلاراعو ثلا ودنسلاربعلاو سل .دملاليح ىلع بلغدق رز فلز ”ولارع_لا اومهسلا
 هما ساس سل ا اس ١ 9س

 ءالولا قاوانل لاومر-كدبعلا برش نم لكنا أوعز .وقو مهكمس

 لمقو ديلا لقأ. نما ويشن مى ددولا ضعي لم .ةوراعىلعن ة2ب رض 1 انعم لق

 ْ ماللاهملعلخدأو ناخلا داع لال صم 3 ا ل م

 هلوق ىلع ةدئاز ماللا لجو ريعاهنمدحاو لكل مح 1 نمدز ع-هنأك

 ظ ادوهيفبرضىأهيرضنم لكلاهةفرب وت اشدارأامغا « ربوألا تاني نع كيمو 3#

 ورع كأن عىرهزالا ىدرمكلامءالولا ىوريوهنداي_تلءامسلا ءامنبرذذملا : قعد لمقو هلرنوأ

 لاب نملك داو عر اان ترفل تورس ع ناكتم املاك ءالعلانا

 35 © 2 معو

 يعرب د هاون نمهتشت نةلكنا هانعمو نيعلاون ولف انلاوهرعهلار عون لاق تدبلا

 لقى ىرحامو علبة نبأ امهاوق هتمولاق ا هواإظ هنول وق.انل اوموهفةبانخ تح

 ىردأ املاقي و ردصملا اودارأهب رح واودارأىرحامو هلوقف ىحندج أ لافو متان هيدي نأ

 ىا

 000000 م7 ذذآذآزآذزآزؤز> ز7 >< >< رن ز زن ز> < < +>ز زةز>+ + +ز زن زةزةزةزذز>ز >< < 7



 نك ل تس
 5م ١

 4 (ريع)  ءارلافرح *« نيعلال صف
 هياط قتدفا اتعاب دن فوق فا ازعل درا 057 متجر نحو طاش شال افالم! تتح ندم ددطا نجا[ دا عوار و تم ودع جام قوم عة ال تطفعا اناقة ع ضي و توعم دن مق يوك هففطس دم

 روع ىارلالاك ناليجراوءانناو
 1 ب 0-0 ومو و ءوومو ه6 ءءء واه <

 قادكهلارت ذناملب هلوق علبامنود دما وراوع با 5 تصح اذا دنه نمركذناملب

 توقافىذااو لصالا

 تح ا اذادنه نمركذتاذام ريشكلاف دب لب راتو لاو راوعانباةدبع وأ لافو
 1 5 : و وول هلم س وع 2 7 هه

 علباهرادةداوراوعىاب اهراعتواهنرعتم اي #2 ىوثامو ىرخت حاورالا تيهامو

 يحتم ها
 ) ريع لعل ثالثا ويلا فال ثلا ف نوكت نأ ل ة<ةملكلا هذ_هوهدسسن الا

 مهلاثمأ ع ندوديبعوبأ لاف ةريعىتنالاو ىشحولا ىلع بلغدقو اًمشحوو أ امله أ ناك انأراجلاربعلا

 اع 8 سالم <

 اذهىف ماشلا لدالو لاق طاب هرلا ىف رسعفري علا بهذنا مهلوق بت اغلا نامسن و اورضاح اداض رلاف
 هم يه <

 مع * طع هفاخ ىذلاداز مهنمدحاوت امامكم ى ءافاخ ناكو 5 ةرسع ةدازوريعيري علم

 راجلا وعم موضعي دعلا نمل نالفرهلاثمأ مو كلذد:ءاذهن رولوت وعن اواكن 55 ةرمدمع

 همسه يوزر موص عو.5 ا مو م ع 7

 2 ةرمسك تنك امظءتنكوأ 21 ا ا

 لدن الف مهل وقهنمو لاف هسلعم كمال ىذلا قفرملا ع طع فرط عيقلارم 8 هو راسجلاري علابدا وأ

 و 9 وى و -ٍ

 ىرشزالا لاق م | «ارويسو تادايعو ةدويء ويوم .ةيراب عاربسخ عجب وريعلانم

 هلك كانت لنوادر اسلام ول ةدردع ءادوسلا كادت وتم روت

 هناكة ما.قلا مول همفاون ىتجهيونذبه سماع كَم ارش دعي هقادارأ اذاثيدلا فو رصقيو 4 تبوهع. سام هيا «  ع 7 3
 -ٍ م د س

 َْث د>-ىفو هندي ونذمظعهشر رفع هقعادت .دهلاىذلا لمحلادا رأل قو ىش-ولاراجلاريعلا راع

 رعاشلالوقاماف ش+حوراجى الغليل ىلع عسمأ 1 "ال ىلع

 ' لراوعلاءاس ا د ةطاغواهجارابغأْلسلا أ

 اهبوههشام اوارامع انونوكالم .وةلاوام .وقرطاخاما هنالة شرق اىلعا رابع 1 مولع هئأف
 نيرجمص

 : 4 د وسسلوقامأ او اذك ةضوازك هرم واذ فن هدانا !ىعم ىلعهسسصتو ةطلغل و ءان1ا ىف

 قاذك ف علان والورق
 هررحو ف:كلاهلعلو لصالا

 ىلع ةريسعمو ةريسعم هلو قو
 . 5 7 060 3 ىو 1 3 وو

 0 طسو ْيتاَملا مظعلاربعااو نرعأا مالك نفي رسل نوريعت هلوقنا ىلع | د.هظفل نمىل_ءفهلامىر<

 لوف عم ه و ل رع لا ا
 ةرخالا لعلف لالا ىلع لاواهطسوّى :انلا لهنا اور تذل الا يلعترعموترببعم فكوراشأ عي اال

 نيعلارسسكو مبملا مهب ةريعمو ا ارارغلاو هندريعلا ثرمسك #3 قفراجأ همم قداصف ىارلا

 مالكنمسالفهانعم تددذوأ وااذدانو ريعلأ تاق لعفلا ظفالا نملد اى ةرامعألا تنمو

 تك

 ٠ ا ث١ © 1 05-7 2.
رام اكنال هلوقو لعسفلاب ظذلإ !نملدملا فك ءان.ىاالعفغ وصيناداراامغابرعلا

 هب 

 ها ررحو



 2 حا اهموبوا# هلوق

 اذكههصنامس هوماقلا حرش

 حامعا !فىرهوملاهدشنأ
 ناوصلاو ىتاغاصلالاقو

 اودع تلا نرو#
 فيرحت تدبلا واهامتاج

 ةديصقلاوحاربلل وأ ةياورلاو
 ىلأنبريشلتبلاو ةيشاح

 يضعف هرتك ها مزاخ

 (روع) ءارلا فرح د نيعلا لصف <14 4

 .ء[١» 4 2 5 00 وى 0 دو 1 0

 مزاج !نرمدتلاقو راعتسمريك مهلوق هشموهاما هراعافابوت هراعمساو

 هو مى 2 تى اومد 3 ساد

 راها و !رلانقك « اماذاءرتتمفيفح ناك

 1  ءاسزسلا# 0 را تاذنأ امهدح [تالزق :راعتسسم هلوق فلق

 راعّسمل دقو داو ىغعانرواعتوهانروتعاوء ىلا انرعتسا لاقي رواعتلا نمدلع 2 نأ ىناثلاو
 ب <98 ء 1 1 0 9 سدو ا ع 0010 و

 سم اماكف هملعاونواعتاذاابرمضهوروعاوان ا ا واعتم ىعع

 هلو
 ا اوى أ م لا مسرحا رلاترواعّتو د اميرات و راطاوت ف لساو

 ةرخهسلوا دن ىأرادلا مسرحانرلا ترواعت ىعمو طلغادهوىرهزالا لاق ثمللا كلذ لاف هلع

 ىدعال 1 ا وا يوتا

 0 5 س وم 5
 «هضأا اء“

 م

 9 اه سمع

 تا حسماذا ب و را رو اة لاق

 رواعتلا ىلارعالا نبا لاقو رخالا مث كح اص م ةسمهنتب رضا ذاانرضاك دانا خلا سلا

 ةعاذهو سا ذههاّدتاو هاروّتعا لا ةءانهناكماذهو اذ_هناكما ذهنوكينأراوتعالاو
 ٠ 6 ى مد 20 28 7

 تدوعو ارب وعد هلل #.قام نالذع نع تروعديزونأ ار عديزروتعاالوارع د يردن الاشبالو
 وسم سمح 2

 ىذلاروعالاو تفلت ممرمالا نغهترّوعو تددروا دكت هال. قامهنعتبدكىأ أيوه هنع

 س 5و و

 جاعللدشنأ او نيعلاروع نم سبلو بلطام ٌبصْي لو هتنجاح ص (وروعدق /

 مالا حقوهور ولاا لعجو هالونمدسف ا هانعملاقب و ص روعلا و نم ناروتو »#

 مم ةومص) ل2 ه6

 ىثةيثلا هرواعلاش قل ؛ل رروعلاو هملع هتصكىأ اريوعتم رهأ ! هلع تروع لوقت كي

 رعاشلالوقو اهقوقشلام ايلا كاس سرس نسر

 و 7 سام

 جان !اقوأءان رحااذا #3 اهتروعفاهدو توا

 2ةص سو

 ودك وير ارولابب خاواهيرغواهقرشمام هو سما قيودا ن ىا ارعالا نبا لاق

 ةعلس لاقي بيلا اوعلاوة قرف: هتاعاجدار مار اوعو بلعت ع نعكاذ ىح "لاو ةادغ

 ةو«د وى د-

 سيقلاف ما لاقل جر مساريوعلا ورب وعو مضتدقو نعل خشب راوعتاذ

 هس و سو 5 س ا ىد سد

 ناودصلا ال لا ليك دعسأو « هطهرور وعلا لشمن هورب وع
 0 و«و

 لاك هضسأا . م قة 1 ١ ةيدوعالا لبق ىلع عضومربوعلاو عضوم مءاربوعو

 و لا ياو نباح ومس

 لعَتْسيناَكْلاَ مال د « دقو رب ا تح ىاطقلا



 1 20010 ل
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 6-5 (روع) ع د نيعلا لصف

 ىلا ةمعوالا فلم ذم سيعرف اه ٌرارجذخ وي: رصت ىراوعلاو رابغلا قسما

 ارح هوبشنالوة :رمشلا ات تدتةرك* :راوعلاوهديسنا اكوام وعامتف 3

 هولا دتامّرراعلاو ةيراعلاو تاسع قارعلاب* اروعلا هل-روراكلارهشلا فاوجأىفالا تدننالو

 ثلا قلوادّتلاو ةلوادملادبئرواعتلاوةرواجملاو هانا هرواعو هنمدراع او يشلا هراعأدقو هت

 ةمرلاىذلوقهنمو ننثانيبثوكي

 ٌْ زواهعقوللن أه دواهانأ ىحاصُتر رواع يدا نيعك طقسو
 2 مى

 ثدد>قو هاو امر رفظملانءادشنأو 8 نم طقسامو ديزلا عل
- 

 نافةسقاب اني اهون راس ااه وري يامل ناجم قنوع طراق

 ل 5 هس د ع ع 3 1 1 6 4 000

 بتاطراعت:_ساور روعتو ةفدنحىاد_نعامةنامذال و ىفاشأ اد_ذءاهتمت ناهذ بح .وتعات

 0 نا يع ع سا مح 5 2 سا معا 6م 2

 نباثي د_حقوىلايعلاا 1 نعيدهبا با رميح نمي هتسوياج سءارايتلاساج

 نإ < ا ت د

 باور اعتس رولا ةاورامت سا اهل ارساوم .هنوعت حن ملدا ةصقو سامع

 توما شورت اذالحرلا هلوش لاق ينام ريحت رع اةعرأ قاس كول

 ريبكو لاك هاما وتسع ثلااورودعاو
 ءدو ود سو وس سز) و

 فوض" اخاف ةراكيلار د 03 لكلا. نءطاورواعتةاكلااذأو

 قو اوربا ذاكديلع َىبفاورواعت نعم هناا وروما فواولا ترانا ىرهوملا لاك

 مس 2 وص سمع

 ظ
 ظ
 رواعتل اق رسآ«قلخدحاو ىضمالكث ونواننيو نونلتثم ىأ ىرشم ىل !)ءنورواءّد ثيدس 8 ظ

 مك

 ةراعالاوةمراعلاامأو ىرهزالا لاق داود عباد اوبرضلابهلعاوواعتاذا االفموقلا

 1 ََُى الا 0 ل 2 تح 8 0 .
 نيدسكرفت اودارأممناكواولاءامنوروعي و ىراوعلا نورواعت م هابيف برعلا لوقنافةراعتسالاو

 ه2

 لو" ةراعالا نم 0 او»و ةراعلاىلا ةبوسنمةبراعلاو لاك ددرامنيبو هسسفنت اذ نمدرتبام

 اذ_هولاف ةباحو افاست اوةعاطوةعاطإ 0 ؟اولاق 3 راكي راقل م ' يشأ اهنرعأ |

 اهينراعأف دي راعدنمترعتسالاقبو اهبيشأاموةقاطلاو ةرادلاوةراعلااهنمثالثلا تاوذفردثك

 دنيوي وراء هل نالراعلا ىلا ةبوسنما ئاكديدشلا ايةيراعل اىرعوجلالاق

 و 25ع

 در نأراصىراوعلاو * هن ةيراعاتسسفت ااا

 .ليقمْنالاق ل ؛براغلا لثمد راغل | و

 82 ر م 5.9

 هلك اوه ىذلارهدلا عمدلكو 5 ةراعلا للا امنا ان 010

 (س برعلاذاسل 58)



 (روع) ظ ءارلا فرح « نيعلال صف 6
 000 ا 0-5

 قيلوملا رم وةروعن سلتدعاسلا وةبق رلا ا نسأ ارلاك 6 لاح قام 1 ذسامو قتلا لثم

 : 000 :روعدأ 0 ف ا 0 وةاللاابغوةالصلا
 هر و وو

 ركل دتارارالاياد ٠ هوو لاروع 100

 م2 وم 2و ىلا 5 2 سى 5م

 ادي نمرارسأ تروعأ دقو و مكض عراب لاوردأ كاذك

 الا ء ئث ةروعبامو قنا ؟ٌتَديو اهراوعإ ىةاهاوهن ها تقاسم تروعأ

 هءموع د ه-

 عضوم هم ناك اذا سراسفلاروعأو ةروعهنمتدباذا و الوقت نرعلاورهظي ىأهذخأ

 |ثددحفو 01 اروعأتر رقلااذا كوالا دلال « د_سالا فصد رعءاشلالاوو برشا لاخ

 عضوم.يفادباذا س راسا روعأن ا  قطاولوال للا ىلا

 هذتأسانلا ىأىأءراعدار +اىأىردأامو ه,بهذو ءذسخ أى أ هرو عن هراع وب رضا لا

 2 0 هيت تالودب بهذ سانلا قا ىردأام 0 ل نط ا

 ىأ هنرع 00 كارأ ف ارعللا ىح واضيأءاملا ىف ارك كس .وهريعب ليس دول اعوهر دوعب موضع لاكو

 |0000 ل تاااةمع راضمنوامعت_ساوداكي لاسغا مهن 2 اك جنب الاف هبتيفذ

 نوقطُم.الو ضن عسدلنال انههع راضملارت ذاهجوالةكلذكت اك اذاوتئانلا ىذنملا مالا
 وو َء

 سرادرو لا اا نا ارّوعت ىار ءالانا كله ىأهراعىعملاقيولعشس هيف

 سس ىو م

 مر م ع .الولدبن سجال ةلالذلا ءلاليلدلاروعآلاو لاك

 تدو ى)ه سد و نمءوص 7و

 لدعم مالدن فيكو « لدتتالروعأايكلام
 دسعول ًادشنأو هامر نم قردبالىذلاو 1 50 ”اعمهسءاج لاش 7

 ريع لدمج نمارئاوع * رمأ اي ك وجو لى

 ىذلا ةراخخلا او ماجسلا نم اا ءر نم ىردبال ىأ ألف 7 / اعمهس هي هياصأ الخرنثددخلا قو

 ىلهانلاة مغ ::نىكلاملدشت ١ وسن هجرت رف و هامر نمى :زدال

 اهرطْنَدا اراك ير او 5 ملأ مر َتوئاوَاذا

 داقكع

 2 7 و 0 روأع وتد نب 0 3 000 هسا ر 2 دابا

 5 سدا اوم 5 و

 * روعي 20 دشنت الل شا ومضلاب 000 وحلا

 قبصل



 ؟460 2 (روع) ءارلافرح « نيعلالست
 برعلالاشمأ نمو ةزمسه ل كلا ىف تديعبالإف ظفللا فام مكح ىف ىهف

 فونةروغمناكمو ةري رمسلا ميقروعملحيدو ةرلار اوعالاو راو كنمعروعأ هربا ا

0-0 

 ةدينهنبد يدوعسملات هبنع هللا ىذر ركن أ :ك !ثد ديف و عنا بتاكل ر دوعم ناكماذهو

 قىللاخ وبيع لي أكو عاطقنالاو لالضلا اهيف فاخر تا 7 وعمتي طق مجالا و

 بوشأ |ىفقشو اقر اهمضونيعلا خب راوعلاور اوملاو اظفاحالوو وروما شوة د وعو عفش

 ةمرلاوذلاك كلذ زيعيلف هبف ب.عوهليقو

 اوما مالا قشر 1 نول ةبسننعس

 دقو بيعلا تل ر راوعلاريثالا نالاك راوع تارا اوةم ةمره ةقدصأا فذخ الئ رلاثس دس ىفو

 قودحاو ظنلب .عيماودح اوللذوكشاروكتم هيفصوب دقو هريغورغتلا ىف للكنا ةروعل أومضي
 0 واول نيكسن ىلع ةلاعجأ رعب توصوللاو فصول رفا :روعانتوب تايزلا لا 2

 وم م 8

 اهو قارسلا ةنكمىأ اةروعاتتو م نا اداب ماو لعق ىلع ةروعتآار ةااذا اوشن كلو : 7

 5 9 نامانعم ل قو 3 ,هلا نودي «رنكلو أو ةروع ىهامولاقن لحو زها ميك ا رلا نم

 ولا بولا هدسقالاذ انا قرنضو وسلا ل ءامانتوي ىأةروغمىأ ةروع

 نكلو قرسس نماررحن نودي ربام ىنسعملا ارارفآلا نوديربنا ةروعتاذاهانعف ةروعاهأرق

 مسا ةروءاننو- نال.ةدقو لب يلع دلل لم ىنلاةرشن ناو هلا نوديرب

 ىرهزالا لاك ردصااك ةروععجماوثينأتلاو ريك ذتلا لاق 5 ةروعارق ةنموتناو روع 5

 2-6 و موو 8 ردو و س-

 فوضت لا لك ةروعلا ىرشو لا لاق لتقلا«فم فوتيل اح بورما ىفوروُنلا فةروعلا

 تاروعمخلاو امسمت ”اوستأرملاو لجرلاةوعو رتل كمل نراعي
 وأ انكي ملاذا ءامسالا عج ىف :لهَقنمناثلا كلرصامناى رهو لاق ةيوعءاسنلا ااونيكستلا

 ىهواهيفةروعلاروهظن منك ىهىتلا ةعاسلاةروعلاو كي رتلابءاسنلا تاروعمهضعبً قو اواو

 ىفو ةرخحالا ءامعلا دبعبّةعاسوراهنلا ف صندنعةعاسو رفا ةالصلبق ةعاستاماس ثالث

 الا تاعاسلا هس هىاولخ دامت است قار أمك تار عنان زنتلا

 اهتم انامانت اروع هللالوسراثد ددلاقو ةروهنماتبرعأ لثوثاذئتماو مهنم ممأ سي

 : ةبكرلاوةزرسلا نيبام ل لا نذ ىعو هرهظادا هباما سنام لك 0 ور وع عجبا اروغل اردن و

 ةمالا ندو فالخاسدجأىف و نيع وكلا ىلا نب ديأ اوهح .ولاالا ا هرس> عسجب ةرماةأرملا نمو



 . يت وا ا ا وي ىو مح اعنا دل كا هلا 7717111 | 1 101 5 نال 2 07 لا سى اس ا ار

 1 ن1 . ينط ٠

 (روغ) © ءارافرس + نيعلال سك“ 6
 2 هوه ع و ةوع ا #9 مص ىلإ

 اءرفاهلرسك 1مواهتعدسأم 5 ةشئاطءاروعىلءهنم تاج رخآلافو

 0 انامل ملك او ءاروءةصيشلا ةملكلا لاق: مدلول
 هم

 ارْذَعد ااطنينسعلاةلاسي د اهتددر أ نمثءاحءاروعو

 لاق دشرالو لقعريغ ف ىو لا ةملكلا“ ارؤَعلا ثمللا لاهو ءاروع نكت 70 ةنسح ةماكب ىأ

 / 0 اطل ىهو ةحيبقلاءاروعلاةماكلا ىرهوملا

 قم مع هم <” هسو ه.ء

 امرك يشل منع ضرعاو * هراخّدا عر كلاءاروعرشعأو

 نم ضوب الو ببطلا ماعطلا نم مدون معا رت نتا قو هراخدالىأ

 هم :موهو الا هيتاممالكلا نا 0 20 ءةفئازلا ةصمقلا هال ى اهو ءاروعلا

 دع ودب زل أن عءاروعةدحا اولا

 اودع ناروعلا م اكلاامو * هاو

 كلذكو تنوكو 4 ذيماكلا نالدخاو وهو ل اوما هنءربخأو عجنال ن نار 20 !ااًفَصَو

 وش لكنم*ىد 0 2 و ئسرومعلاو كلذ لكم كلوءاهلامالا هدحا وقراسفي .ال عج لك

 بااطو ًادالاقةوعدلاراهظا دعا سو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلعسَوَأ اووأضرتعا ا ثيدعاىفو

 هي أوهمأ نمٌحأ سل ىذلل لوقت برعلا نكلوروعأ بولونأن كيرلا ذسهو تامر وعأا

 ءاروعهنمثنؤمللو روع ق الخالاو رومالا نمش لكم ءىدرلل نولوش م-منال.قوروأ
 ىارالدشنأو كا ارعالا نبا نعهمفرتخالو لدن الو لدا ىذلا دململا ناملا فيعضل اروعألاو

00 

 ىشعالال اق رواوعهعجسو روعآلكرارفلا عيرسلا نابحلا فعضلا اًضيأرا ودلال

 لاك ًاالعل لزعالو اج هس هلا فر واوعالو ليموبغ

 رولي لهش اصف ثنؤل بنو قسبالم.الدونلاو راولا هيف فتحي هيوبيسلاق

 اضنآرا وملاو ماركو ناسسح ىف كا ذاولعفاكن دونءلاوو اولا هوعمُد ةفسصل ور او لاعتك

 و

 هيمن تاعيوم ع بطاخعدنسلا تير رعدشل اورواوعلات اةؤر ءّكلا ىف وعت

 - هو < مسو هو م: صم

َملاماقمْسف 21 ىتولب ؛ ظافحىذ مو لكفو
 نواونلاه

 ىهن

 0016 09-77-1701 ا و وبول تت

 يسع ع ع

 م

1 
 و حا 1

 ةلالدلا سلال ادلا وهل دقو هفصتنم ولمللا داوس ناش ان ىنعب *ر روعألا اف باهاذا 3

نام خاراّوعلا عم ىرشوملا لاق عارك نع مهرامدأ ىم-متاجانيذلا
 الت ئثناولاقربو اوعلا 

 ةذاسعةرورضا]ةفودحلا ءاملان الف رطل !نماهب ع :تراولا بف تئاقاد ولا ىلع وأ لاهو

 اياب 3 يله جزيت ف تول

0 



 001 (زوع)  ءارلافرح » نيعلال دق
 ا يللا ل ا

 قدزرفلا لاق هيرشتروعدق همست ملا ذاءاملا بلطي ىذلا

 عمد سم هو ومص و29 ه < سم 8-20 ى

 اروعملا زم سلا رب ميدأ *« هدد ةراسام ذر ةرئاه جم

 ةدسعولأ ناو ا روعت"املان ءهنروعلاش رءابلا نط ىلا زي لاو“ م ارافس

 ىلل-ةموهو هنمعل-علا كلَذَن ”اكهمف عال اروءاقدر طواهنعهن ددرهّحاح نعهنر روعد درا ر وعلا

 تالرظنلا نماهحاص نك الو لضم: نيعلا نالكلذ ىهنرةمفيعلا لأم لكر ر ”اعلاو

 نءاح واعامنيعلار اعواشر وعمق نيعلا فر رطب ادح أ ىأنيعر :رب اعد ارامور ع ا ”اكنعلا

 داكيام ىأىنا هللا نعامهالك نيئمعُ ع ”املاملانمهيلعواهيوُءيداكب حاملا

 راك اذال-راللاَش دبع وآل اق هرمصت العن اك ة راكلادب ربةىح لاو هند امه ركن م

 * الة اتركم نماهن اك ةريثك لبا هسلعدرتىأ نينمع ٌةرئاعو نيعرم اع نالف ىلع ُدّيةلام

 لاف يعلا اهيفريبعتلا ترثكن مهنا هانعمسابعلاوبألاقو اهو ىأاهر وُ داكمت تح نذسعلا

 انوي را | غلب اذا ناك ةله السا ىف برعلا نمل جرلا نا كلذ لص ىجمدالا

 نيعترأ ”اعلاملا نمهدنعو ىرشوملا لاك اهتمدحا وندع روعت لد ال !نماشلا انيعلا ةرئ 'اباودارأف

 مسانيعلا فىّدةلاوأن -افلاك 2 ”اعلاو اه و دوءبق نيعلا *الع هناك هترثكن م هرصبلاهبقراكىأ

 مساوهو لغسالا نيعلا نحن 0 1 ”اعلا ل.ةودم رار املا لس وبراغلاولهاكلاك

 لاقو لدعم ءارتاكود و لتعم ىلع ااجالو لعاف مسا سيل لطايلاورعان اوان زئردصمال

 الو لاك راّوعتاذةرثاعنيعو لاقراوعلا اوهو ىذا عقراست اكنيعلا ضع ةصئرلاعلا ثمللا

 : داوع عخلاو رئاعلاكديد شنابر اوعلاو ت تر روعاذاتراعلاةياسغا تراعئجلاانبسللا

 ءأم يزال هو واوعلاءنينسعلا ل. 3 ءاوقامأىذق ىأر اًوعهن.عي لاقي نيعلا فىذقتلا

 اهزمسجيلئلذك ا ءانل اواه نيا كف تايشل اة ىفءاملا نالزممي0كلذاو ةرورضلا

 و دل اودم رلا ةنايتهوو يق 15 .وٌكهاسم تلعب ىدب زيلا نعىرهزالا ىوروت املا هي ىفءاملاو

 دورا لمراد نيعلا نع ىذلام 1 اًراّوعلاو قدا ىفىذلا صمرلاراّوعلاو دمرلا

 :لءفلاوأ ةماكلانالاذ_ةنموه و ةصيشأا لع هاراةضبلاةمكلا» 3 وعلا ودل: نموهو

 لّدملا ىلع هلعفلاو ةماكل !ىلا اعول او موطنلا ةّدسح وج وُمطلا نم كلذاهعنمةنعلار وعنا ماك

 دقادهت لل .عناكو "لعد نا جدتى راؤذلا اقنع الاف اهمحاصةقيقملا فنودب ربامعا و

 همم. تل - ل 6
 رصتن ال ءاسوإو لذ الد لماد #27 هنكىذعأءاروعلا تانقاذا رن نمدراجج

 ه ك 2 :



 1 لا ا ل ل للا
 د تينا ودل ا اا ا 3 1

 مكاو هال 6 1 0

 .(روغ)  ءارلاافرخ ه نيعلالصف 5

 .٠ هه ا 5م . ا 3 هه .٠ ٠ 0-2ع

 بس ذولا |ا6او هروردهدهو ءاروعامتمةعطق لكو روع ةقد1ا نمءاس لع هنأ ىلع

 9و سد

 روعلا نوكي دقو فخ هيلعّل وسأل ءامىأر ف دودمملارم هقلعمدت اروع ىهذلاعولهنالاذه

 ريما ةيضاو ”رأمح مول لاق كاسي اى:نمالحرنا بنرعلا ضعبا دج هيوسسلاف ناسثالاريغف

 0 ارا وو لروتال لمعت ملا با اذوروعأىبالاقفريطتةروعأ |

 لاحىفلابةتسالا بان اذور روع !نوامةتست لاق هن 5 5 و م وهر روعن ءدوو رض

 » سوم

 2 "ص شنأ أدارأ 1 والا لالا فنيات" دلما او نوأتلا ناك اعقا وثاك مهامنا ههيبنت

 انيرينادارأاغا برعلا مالك ن مسلق توروُعَت أب صالا لثةىفهب ودسلوفامأف هوردكا

 لوةنمراعألاف هلوقك ا ذريطتو برعلا مالك نمسدلال_هف غاصف لعفلابهب ظفللا نمل دبلا

 ئ لراوعلاءاستلاءابشأ برشا فو ب هل واشجار ايغأْلسلا أ رعاشلا

 روعالاو هلعهي رس لقبامتو لعفلا لع ىرعالا ثلعفلا غو صدلوعامنا كلذ لكو نو رععلأ
 8 هع

 نمرص»نولوقي ممنالهلاح فاللنلبقو موسم مهدنعروعأل !ناله.مواشتلا ىلع بار غلا

 لاقيوءاضسلاو أ ىشبءلاوريصوولأ ىعالل لاقباكهرصن :دطروعأ !بارغلاى مسا ئاواولاف بارغ

 ل لاق ءالوح اهل لاقيءار ترا ةيداسلا ف تيار ىرعالا لاق لولا والا وروسصي ىعالل
 ميخرتىلعارب و ءبارغلا ى ؟هنذ دوعا اروع ىشءالوطاةأرملل و روع أني-ءلالو-ذللل ]وهن درعأ او

 ْ : عه -ت» ه
 دشنأوريَوعرب وعلاقيفدبحاصيودوعأ بارغلا ىعملاقريغصتلا

 تدفارسةيعوأ ةااز وعن وعدي نودعلا حامصو ٠

 نيدالا مص أوىرخأ 08 أرمصت 7 نيسعلاةدحابوعأ هنو ْ

 ىدحاروعأ هلوق نعمل ذفةدحاو تيدا سنان ئيداوؤا ىعملاقفهرسف

 ىّصديف عمسب سل ىأ نينذالا م ص .ءأهلوق لوقو ى 4 1 0 بهل ا حا ,ونيشعلا

 دست ى>با رلاناهتسسكا ذاةمكرلاتزوع ,وعو امتذنبب ءواهتسف د اذا هاملت َن ودعت دوعرم لاق

 ٌركدورعثيدح قوءاملا بن ىحاهد_فأةسيكرلا نيعروعواهبءامال:اروعتالفواهتوبع

 ةقيقدلاةضماغلا ىناعملا هدارأوءاروعوروء أ عجروعلا روعناعمنعرديف لات سلا أها

 ١ قواد ىلااهتيعأت ددس دانا رأت راني ودو

 راوعلا كار ءالانءالاقو روعته بك رلا تراعدقو اي دواهتفديىأ رد رانا ار رونا هرحأ ىلع

 زك سهلا لاقي و ىرهوملا لاه هةر كاَمْسَتسااذالجرلات ا قتسيال تارا

 ىذلا



 ا ل ار رمل ا ولم ل
 ! ةحيإ هز كا كلن 1 ون م ا

 ؟41 (روع) 0 « نعلال ضف
 1 ال7417 تطل و ا

 هم و 0 هو مو< 2

 راعتٌدنعتراعىرهزالالاق نمير فسوف رخريغ لكو ربو عوريسك نب ةهوركملا

 ومكت م و سدود عدو ةمو- ص س

 هنمواهر وءاذا اهروعت هتسعراعلاق: ودحاو ىنعمراوهتتراوعاوروهتتروعادرو*ةتروعو

 5 - < ومص سس

 هرتنع كنمعراع ن ا 3 هع نةحارساكاهيلاءاخ رعاشلالوق

 راعلاة يح زربنالاقر / اغلا 5 نماشراع ًاواهروعأ ه#فمع ترعاه ور اًوهباهباضأن ملوش

 ١ راعّتلمأهثمعثراعأ * فحق علئ استرو دشنأو لاساذ اناريعري د عمدلا

 تيسلاادهد 3 و نابت تراعدقوى هرهوخلا لاق نعت عمت اىأ

 اناست) ا هليعطراعأ 5 قدك رهظ "نلئثاسو

 ثيبلاولاه تر وعى أت راعىلعتببلا اذ_هدروأى ربنا لاكتففلالا«فقوف نراهن دار لاق
 فقواملا ما ا مخهلدبأ ةفيفللا نوذلا نم لديارادعترخآى فاالاو لاك ىله ابا اره نيورمسعل 6-٠ مه «

 لوقتتنكو تفدغالديكوتلا نوناهدعنن كي ولذا نيعلا دعد ىتلا فلاالا تاساذ-هل واهيلع

 دمكوتلا نوف عمل علا نالها | تلقففلالا تتيثنونلا تقاس اذاو حت للوقت كرت
 : ! 5 5 3 هدد هو ودع :

 ثيد>-قو د مزحهقحب الق ى يس

 مسمن ةَسسقل ىلا سلا مامهنبهقلا دعما كلذ نموغرو وع لد و هدعبتادمتساف عر دزمأ

 9ءوع - 9 5 سدا مو

 روع ادي زب نم كر هعل لد 0 انستا ًاًتادغاتلدقَسَشأ باهملا ديزي دعي ناسارخ لوو
 . و

 دوم د

 بف هودونأ لاق روعأف لخاولافاعرو

 مع #7 هسه

 روعةملماكلاراد فال ٠ « امن اكرابدف ىثمأ تحصاف

 و ارش سيكادو روع ولا مسالاو لاق 3 ولبس لشمف الخ ىلع م عجيهتاك |

 ر درا اس ردنا ناو ليش نزيقوون الا قش وظألا مل ]

 عج سلو نيم_الاك ةفاضالا ىلعف ا .روعالاد اليف هلوقامأفمهيبأروعل كا ةباوهم:ءل بق |

 21 200 اذ نوع رو اومزاعو يزعم بله اطل ال أ

 داراولو مفصلا عضومرد مما عضوف“ا روعلاداراهناف * ر روعلابةمعصلا نعل اهلُتعي و «اإ

 دقو ةعنصلا بقا سهو ضرع وهو روعلانرعوج ىهوةدعلا لوا ضرع اوه ىذلاروعلا ||

 :نلب اقم نالرهومانر رخو لباقيلاذس اكو فشتروتلا نايا 0 رتازوج ||

 ب زد لوتااقعضولاف فرن 2 و مصل فب طذأ ةريظنا ئيبلا
 9« < و

 عم دبر وع ىف - : كو تم 03 اهقادحن "اك مهدعب غلاف

 ىرك ذ ىنشلا روعءالاهلوق
 ها ىارلاهلديسوماقلا
 موك



 قرم اهلا رهع هلوق
 عنك أر اارهع سوماقلا

 ةراهعو لري ورسكيوارهع
 ةروهعو اروهءو حفل أ
 حاملا و ها امهيكد

 0 ارهع رو

 هى ها 0 دعق نأت

 تنك *

 ةرامعةرادنالدشن ًاوهلوق
 رسسكلاب رهعلا سسالاو حامعلا

 م7 هبتك ها حلادشنأو

 ولا كو خي د ا ع ا ا ا لا ا اس ند ا 0 او ثعبان". ١

 هارد مكرم توران 1 ١
 اجب + 000 .٠

 (دوع) ءارلا ىرتح دعب نيعلا لصف 64

 م ومص < د سموس9إ' 5و9

 : هرددقن كرولا لص اندبو #2 ردم نمكسال نيد

 مسه وو م 70 م ا

 ةروهءوةراهعواروهعو ارهعره ءناهلارهع (رمعإ) ري اراب دعو ىرهوتللا

 ىفناكت قوىأر وهنا اوهل_هءقو اًةلطم ان لا ىلع بلغ وشلل بلاهانأ أاراهعاهر فاقد

 ريغي د رداع أ سها وهنملءافوهشو فز ىأةمأ رم رهاعلجراعأثيدسحلا فو ا :اوةمالا

 ةرهاع# رجافلا ةأرملل لاسقيدي زون لاق بيذهتلا ونامل, داعم هرلعشلا لعن وكي نالاءاه

 ل_هالاوةد' :ازاريفءابلاو الا ريالا ىهدرملاو يصدح أ لاق و ةقلاسموتر هاعمو
0000 

 يبغتلاةرادنالدشنأ ارث لافت

 اروعقالب هولىلاسالو #2 ارك ملفحال ماقف

 1 ارسامناك اذاؤسرا 2 الذمم 5 .:لااماقدوعسمنيهفلادبع فرح ىفوراهتنالار كلان

 نملاستف هلاج هعارف ارقممع نب و را سس ىديسّلارضاح اة أنين اوُمصن هللا دبع قل و

 روهعل اا علا لا نب 5 تريلة لاف هرمضاح وباان اوو رع نس دم. سا نمل اقف تنأ ل

 5 0 ا 7 . 3 3 4 هماع 5 ١ 7 , : : ١

 9 مد

 ىأرخار هاي اوتو سنع وأ لانا مار 0 سا راولاثيدسطلا فو

 اهحوزوهو داولا ولما ياارالا باياروانفاو داولا ىف حالو سسنلا ىفهلوحال

 أ كلذكوانلار علاو رسكصلا رولا مسالاودئث *ءال ىأنارتلا هلرت ار الاهلوقكودواهالوموأ
 م١ ةم 86 س» سمس وم 3 مى

 راف راينا قيتتش مالو لا ةريعلاوةفعلار ععلاهلدبمهللاثيدحسا فو رهتور ل ثمرهعلا
 هود

 ثتروعدقو ةفعرغنم لذ نان اليف ر ةرامعة أ سما عار ؟لاقوةفعربسغ

 ((دوعإ . ريج لايقأ نمر هاعموذو ثا ارهمعلا اهنمرك ذلاوتاغللا ضعي ىفلوغل اًدرمعلاو
 ) 9و اي رو يع يي صرع <

 دوغ يملا تتصرو او هوزوغادا هيراعو ارو ءروع دقو نينيعلا ىدسحا سج ب اهذروعلا

 5 0 28 ع

 نالفّنعهتاروعأو ناروعو روع جب ادمان روعأوهر بص نمدالام ى_عمهنال

 امناى ره وحلا لاك (ِه هرصب بهذاذا تر وعاو هبنعتر 7 وع :و هنمعت "اولا اعرواهر ووعو

 فئالالا دي اوزلا تفذح ع اهليقامنوكسا تروعاوهوول_صأ ابتدا هثدع تروعفواولا نود

 دود ثدو نع ةهء3-ه

 لاقيالو ٌرمع رجا ردوا ومراد لعد اوْمأ ىحول د كلذ نا ىلعلدبر بوع ءقيفديدشتلاو

 برعلاو عمتست 1 نار ىعتيرءفو .عاوج رعابو.علا ف4 ساق كلذك ولاقهري_غناولالا ف
 2-0 وهء ةهسض9و ورىومعو هدام7] سوم هسو

 نيتليمملا قلاقي وىرهو+ا لاق ريخ ريغ لكو ريوعوريسك مهلوقهنمواريوعروعالار غصت
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 اني عل ءارلاى رح #2 نيعلال صف
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1 0 
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00 

 ه7 هي وو

 رخىذثنتلا داك بع 5 رتثلا قُل درءاذا دشن ا وررضخلأ
2_- 

 ىقهو ةناورف !ةادكمز لا حرا سمعا اللا مهنعدتنا ىضر هفاضأوركب ؛ىلأثيد>ىفو

 نيغلاىورب ا كسلا ب دانذلاوه ليقو اريةحتو هلارعغصت هبهيمسش بابذلا

 نيةرتنعواو لدحر معا ةرغ تهرب دئادلا 3 لفات فلا رك ذى أمسو ةئلثملاءائلاوةمعملا

 ع« س 2 8-0 م مدد ١

 رلتكملاةأرملاةرهعلا ىرهزالا عي رجا ةأرلاةرمعلا .( ركع إل ىسعأادادْشنيةي واعم

 ةروهثعاب رتل يقاذا ناك ل جرمساة رو ءوةروراقتلا ف الغ مضلارو ثعلاوحورلا ةفيشنلا

 ةفشلا,ةرهكلاولاك امو همتفش ماذا ّلجرلارَكَعو لاجرلا نمريصقلار هلو بْضَع
 37 ل فر

 لاق لصالا ارصتعلاو هرصتعلا 1 رصنع) عسبصالابةرد 2 هلو

 5و 9 ا و ودع من5" ووش

 رصنعلا ميئللادعلاوذب مهو « رهام اواورمسم

 ءاصعْلا نعءاحب شهلا لص رصنعلا ىرهزالا لالالا ىئرصْتعلاورصتعلا مكوهلاقيو

 رصنعلا ىفاوقفتا مهتكلو لمشسلا وضوثكمومضملان مهو *ىتدةوداصلا بص اونيعلا مضي

 وكف ةزم_دوأ انو هنا ناك امالا لكم ان :. ىلع طسنملا موهحدلك قب مالورفتفلاو لصتعلاب
 وو

 ةعاوا ريو داخل نعت تروم ناةرهاركنلذكددوسلا او ردوداو بدنا

 ل ةيهادلارصعل اوٌلصالاداض امذن رصنعل اوهددعو الافولاك موهضمددوسلا و وط

 ثسعبل !لاعمجالاو 7
 5وهوو 5 سى هتاصصم و

 رصنع تايشعلا نين مضل 7 اورجمف طلخا نهرلا,حازالأ

 و««<و2

 امهرضتعت ار ها ولينلاادهءارسالا ثد دح ىفوريثالا نبا لاق ممل و يضعان :رهزالا لاك

 هنال هن سا عمنونلاو داصلا ماتقول الاداسبلا عديل مضب ع
 هل 7

 لق 4 0 7 ةنعلا ) رقنع ) رص ىلا ملك عج راشد داهم 9 تا

 حرية حوا ضو أقدر وأ ةّضق لكل أ ارقمعلا لمقور هَدعوهف صن أت ابْن صأ ةءرشزما

 8و 0 8

 رةنعوهف ةنرضخ رشنلا ”نألسقحي رخاذاف :رضخ اقروهلحب رف مت 7 مريدتس سي م ضن

 رمش و نول. نات لواعق حض ًمادامَّىدربلاو بصقلاو لقبلا لص رع 5 ةفينجو أل اقو

 كلذ لكى فاقلا عنفو وم رار رف مهضاسبل نيقاهدلا دالوأ اوأر معلا وهضاسسل نلذغاا باقاضنأ رمت

 لاقفاذهام تاقفهعماتب ارةسشعل أن ءايسهاع تلأسخ را نبا لاف ىازلابركذ دقو ةغل
2057 

 و 3 .رفعجالو - دشن فاقلا مه 0-3 ةيهريغت عمو لاك دع

 0 برعلا ناسل 3



 را ار يي الو داع ا روب را ل ا ايل ىلا ا حد

 (رتنع) ' ءارلا قرح هب نيعلا لصف <12

 2211101 222222 957:7-2525255959595959252525259592جححجج

 صاع مأ ىرعشن أن كلو مكملع 0 مر ريكا فوريشتال ىئ هرعدشلالاقو

 ىلذدوا١لوق هدمو ساعا» دلو نأ اكس اعمأ ع هضلللاق

 وه و 2

 لع رف هيو خد 33 صرمَقلا ببكراجو ند و

 اهربم ماهي تح هَل لدلك لاظءدار < ىرشبأ سماع مأىصاخ مهلاشمأن دو

 ا
 دي هد سيقاهراجو ىلا للا ع ىو مذا قلخلا ل فرار لاما او

 نيلب عد نأ الثمبرضي لولا ذ_ءاها لوقف هملع عبضلا لدهدخت#“و لا ىرازا انزخ ددام 00006

 ىردأ الف لاك ل د.لا ىلع ايري هي ويدس ىحرينعة جم رتفهد مسن ارك ذ (بع) مالكلا

 ةلوقماهعج ىفاملا ىدنعوهدسنا ل اورينع قةروك ذملا سانحالا د مآ لعلا 1ىنءربنع ىأ

 لئسدنا سامعْنب| ثددح ىفو لجرلا ىعسدمو فورهم بطلا نمريتعلا (منع) لعأهللاو .<

 الفربانعىلع ن>نباهعجبو فورعملا تيطلا اذهوهرصلا هرسدئثوهامنا لاقفريتعلاةكن نع

 سرولا ل:قونارفعزلا ركع اوربا نءممس) ناودكرستم تونلا اريل هلاك ما كلذ اظفح ائرخا

 ىبنلا نا ثيدخلاىفو رتعلا اهالاقتي ةبرح ةكمسدلج نمذخت هنال كلذ ىعمامناو سرتلاريثعلاو

 لك افربشعلا اهل لاقي ةبادوهل هللا قلافاوعاق فيسلا ةمحان لا 0 ليلا لم

2 

 0و 3 لسمو ماش و ىنسساعه و

 سرئلل لابو سارتل | اهداح نم دق” هير ةره راك "لك عم نك اونو حار 0 ربلا ةعاجاببم

 ءا.ثالاءذهدحا ىعنفورعم معن ورع رتعلاوه هديسنب| لأ مت ةنم بولا

 9«و

 نءالاقهندشىف ىأ ءانسشلا ريع هَ آقاسكلا عا عاركن عدوالا هند 6 رع ءوءاتشلاربنع و

 ساينحالا هذهدحأمأ ملعل | 3 رينعى ا ىردأ االقلدبلا ىلع مما ري هنويجس ىدحوهدمنس

 بايقمانرت ذا نونلا اوفذحريثعلاودن مهريتعاب ىرهوللا لاق ةلوةماهعيجس فاما ىدستعو

 دعو هتعط حرا هرتتعو برملا ةعاضشلاةَريْعلاو عاشر «(رتنعإإ. ثردلب هانلا

 مهلا نابل فر رايناطُشأ * اخ "اك حام را وعد وعدا هلوفامأو همن امم ةبتَعو

 000 فيس نما ارآن وكيد وهن وس ملا ب هذاك ارث هم-ا نوكيدسةف

 لتلعو سنع فا تدانزكةدئازنوكت الو 1 2 فنونا!توكتذأ اعط ى و-نءالاق

 قاّورشا هل سدلفرتتعامأ او نالّسَعلاو سوبعلا نمل عفامهذا قاتلا امهبرخ ادق 1 .دنال

 رع ل اورتعلاو ةفرعافالتعأ هاكهنوكي هذهءاضقلا ن مد الفادت ازهنم: شن وكي هلدكح

 تاكرتسعل ارمؤنل الاقو هنوصأ ايم همن ارعالان ١ لاق قرزالا نانذلارتتعل المقو نايذلا هلك

0 



 اتيان ظني اج نا © ا 1 1 ل ايلا ا ا كالا كل "ىلا | ١1 ها لا للا 0 | لإ يا زن 7 ل ا ضي خ1 ايس كا ااا ل دانا رع تب كل 7 1 ا 1000

 : / 1 90 5 21 ١
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 ك1 (رع) ءارلافرح « نعلالصف
 ب م

 . - 5.9 ٠ ٠ - .٠ - ٠ و و - أ

 رطضا ث يح وةرادعلا :له ةزدشىلا ضرعتالو هيفكي نيعسالا فخسأ هنالر عناع هاوقناكوهنع

 نالوقي نأ هنكمناكوهد._ ظانلالا دابق ناكد ةافىرخ أ ةحىلاه-سغنحوحأو كاذلثممملا | لا

 هذه ىلع لعفأامأو فورم ملا ءند.و ف رسشالاو أل ضنالا نؤرخّودو أ لوضفملا نومي برعلا

 ناوم.نء هنلا ىضرةداصصل حف ظافنالا نمهقاطبامب هتالابم هل ىلع لداهبهنانت !ناف ةغبصلا

 ىور وه :عوانع هللا افع نس خا هنع هنا ىذررع نع لاشي الف لضفأ هذع هللا ىذرركب وأتاك

 تاهمأن دعب ءافكذتا نمامهند اف نارمعلا ىضقلاقفدالوالا تاه دع ع لكس هنا ةداستق نع

 ىلأ نيب نكي )هنالزيز علا دمع نيرو باطما نير هنأام_مدباق نارمعلا ةداتق لوق ىنفدالوالا

 ىمت هنأ معز هنا ورجام اهب وبسلاف رمك لا ىلع قدمى معأ ام ما 0 و

 ةيمعالا فرصاوك رتاكفةسمعالام را أب رخااومزلا آوةمم_عالاءاممالا نمي 0

 هزاع>و هاش ملا كالا كا دانا اعجب د قوز ًأرم-منالتوصلا ةلزنعكلذا ع -

 4ع ورش دل ع َتاَعَف تيوس دا هوما لاق عضوم لكى ةروسكمةفونم قاعتلزع

 8 تموص يحتم و ساء وضص

 :ةضمملاك ذوهبوطعنوهيوسك ا ذكو اد_>اوالعجن ايضديورملافورا

 مو م 5نه تدع 8)ه سوم« .٠ 95 سدو س ع

 هوبا ارو هب ومدسو هرورمعا ده لأق ع نمن ا هريغرذو نو( ورمعلاو تاير تح ١

 بهذي لم هنالر معد فرعصمر القاودءلارم هد ىكودرملاهطرمشب اوهيفجوءانا زال

 : 1 2 3 هد ء 0 2 7 « وم

 دسعى آن باك راما هلوق نم البلا ملح قبلنا ناكوراتالوسنر بأ بدلا ماك دس خال مهبسعلو

 لاقو را انآثا لاق لالفالا ةرعوبأ رهيمءاشتي ناكو بر اول تقلا

 59-6 -هم وع عس

 نبادشنأو سيقلاد بع نم ىيومعلاو عوملاةينك عولأو نرخ طسوةركولا 07

 و 7 و ا ص «©73 سس نب

 امكتأور روما اوْنش تاجر « ةويحكئاعضرملا“سنلاانلعج . فلرعالا
 ةهمو داو هج

 سد ل ا را نب سدقنب ةعسض مذ اواضأ 1سدق نم نس

 دب سمس ووس 09- وم 5وةو9و سدو

 ارمعت نماولتعت نا وكرتت ناو مترك ذجاتقال مكلعل ىلذهلا

 يبل امير محاد ةرمعلا اج نمءانعمليقو ثرحا نبورمع نب ىلا بسنتا رح

 ِْ ىونغلا لفط لاك ع ءاريماعتلاو دب رشا نمل نطبنمد داوبةيلعت

 بالا وراعي مالا 1 كيت رغلاو انج الدوم
 لاق ع ونلادبىمممسا هنالةفرعم عسضلا ةردان ىلوالا سماعمأو ورك ”مأو جرا ةينك سيو أو

 لاء دار دعب نك # ىرشلانى رش ورع مأأ زخارلا

 ا سا



 م ا جا ا وا ا اا "وا حولا نا وري ب 1غ للا نان ا اييفتلل ا قيام كاما د ويا اننا نسال
 1! هيف نار 3 2 1-0 1 01 20 0 /

 (رع) ءارلا فرح 4 نيعلا لصق 6(
 ه7

 .٠ 09 و 0 30 .٠

 ىلا ىف هب و.مدسدشست ا ىلا هب هند قو مسا ىماعودلاو فرشلا ىفتايلاعلا بتارملاٌتاخابلا

 صها.ءلان معا وباكلاياو 0 ةيشعدام .جلاوانةّلالذ
 0 ا

 ض 90 و لوطل ارد نر اع ود و رعاشلا لوقامأو

 0000 هفرصد» م كلذاو اهلسقلل مسا انه سهاعلاك قدما اءأناف

 ماعاتلد- عل غ نم لن ها هربت ىلع هب هيكل ا رخ الا وقك

 - 5 ”وو - هاو

 رمدان هل سدلن م لذدق #2 ب رشازرادلا وش

 ركوة ارم ذ هلئاهنا لءتللوالا تديل اند شئ افاو صضشللا نعمل عر ذفةيرطتاذهأ
 5 0 ا 3 4 3 7

 وبأسماعو ماعلا داربر معلا لق ةفصلا لاح ىف هنع لدعو) هنالة رعستل ا لاح ىف هنع و دعموشو

 -ٍ 08 #ةس. هو سو < و.

 ةرامتورم دورا ورك وعو ريسعو نزاوهنبر كباب ةيواعمنب ةعّصْعص نب صاعوتو "هل دسق

 ةرانع لوقو ءامسأاهكرمعيونارغو

 < ه هءسو هه ةةددص 5

 ارا عاقب ًأاهفىلتقتل 3 !ميوردم كد ضفنت ىلو>أ

 و 0

 ادن داريربننلالبزب عناد ىسبعلادابز يراعي ومعي نال ةراسع مخرتوه
 سوو 3 0 2 باسو ل 0

 نس هن د وح نب و م ن ردبو ه :رازق سن نزام نب عمن ل_.هعنبلالل-هنب رباح نب و رع ارمبعلا و

 ىدراصلا سدح نبدأ ارقلتيكسلانبادثنأو ةداز ناقورامهوترا ارقى دعنب ةملعت نيناذوأ

 عد هو < دو نو 0

 اعينقاندتلخ درك نبردب و #3 نا نور نار هعلا عتجا اذا امهر ذب

 ع 0 ونه ناك اع 03 املا ارز رومالا د لام وعل او
- 

 ا مو ولا رن بالك نرتب كاتم نالماعلاو
 0 : 00-ا : 4 : 1

 2و ع و ع 9 5 5 5 5 0 م

 هللا ىذررعور :وانارمعلاو ىلعواودوبالك نبر عج نبك لامن ل. ةطلا نب اعو هلا

 1 هه و : 58 2 1 2 5

 ليقدةلءارهااذاعملاق امسهنعهللا ىَد رْزرب رعلا دمعنب رع .وباطخلانب ره قو اههنءىلاعت

 ه» سر2 5

 لاق نب رمل ةريس تل راذلا موننامعلاولاق مهمال 'نيزعل ادبعنيرعةفالخ لبق ٌرمعلا ةريس

 ىلأ ل بةرّمعب دي فدك لقد أ لاق نيمسالا قس هنالر ع بلر عور وأنا ارمعلاىرهزالا

 ميسو هرضموة عت وتؤلوع وقيس زيدان فويس سادات لضفأوهودلق قوهو رك

 ىلع تان هيفىرهالا نءمالكلا اذه (مركملانبدمتلاه) اريثكالوال.لق كري لو رماعو

 ىذلا ظفللااذهقالطا نءةيْنَعءاناكدقلو سخالاندبي برعلا نا هلوقوشوهنعهتلا ىذررع

 زا رزعممل بورضم لاثم نيعركلا نيممالا يذهب فرشتملاعضوملا اذه لالي ق ليال
 000م سس دوب هس طم حج معمم هج هس صج دمتم سد م دس معمم مطل تدمج سمس وج حمستس هجم



 ؟16 (رع) ءارلا رح هي نيعأأ لصف

 .٠ ع 03+ 8 5م ع . 2 هم هه

 اذك أبطل اارعن القءاح وروعلادار ادنا لقدق و رع نينس ند ىليط سم لك لق ور 1 عج و

 2 ومو 3 و 5 ص 7 3 0 3 ف .٠

 اهنكسةرومعم .رادمئانعللا ارصعا مطعت قو عارتد سعانأ عمو فمسصملا مسن ضعب فتدث

 ل 3 .٠ ل 0-24 5 -و 2

 من اراذاف ا ما اراّعو نملا

 لق ةماعو صاءاهدحاو تورس فنوكت ىلا تالا يماوعلاا' الثاهلعا < عاام

 ةبلجو جايصىأ ةصوعىعوقلا تكرتلا مالتخالارمْوءااواهراعأ ةلوطل ماو تدم

 و

 كيد مش وهناتروعلاهلوق نوهت اناا أقناريغ_صنامظع نار ممعلاو 0 اونا مضغ ورا و

 اندم ىذلا لصالا ىف ملا 9
 نيعلا فب سوماشلا قو

 0 . © 0| - 5 ا 3 1 0 -ٍ 9+

 قاطلادسزونا لاق رومعباهدجاونأضلاراغصوءا دكا ريماعتلا ىلارعالا نسا عارت نءىدخلا

 ا 0 م هب ا
 بوو ميلا نوكحج بو رز بل املك ميقا لثم« تاا ايفا

 القن ما راع ارصشريماعملا برطةلعو ىرهزالا لاك فنالا نم مدي ىذلا ميمذلا هناك اننولا للا

 مى وعد هأ فاغاصلا نع : 3 3 ىو موو و 8 ىو 2 3 0 . :

 ل.قو للا نمترضرمعلاو لفل ةراوك ةريمعل اوةرعث ةرومعملاوهدمسنالاق ًاطخوضو

 5 2 وو 5 1 34 0

 نم ترضوهركسلا هلوق رمعلا ىذه لاهو عارت نعمملاو نيعلا مضن رمعأ اوهلقو ةصاخر كسلا ل كر ومعلاورقلا نم

 | 12 ِء 0 ل 2 2 :

 ا مضلاوركسلا ل رمعلا وروسعلا ةفين-ونأ لاو قه لاوط مو ةرعاجتد او فلاب

 نيايرضرمالا لاف هنا ثيللا ن نءىرهزالا ىحو اند ا هسلعزتلا» نددرص ىرمعلاو نيدغللا

 هل لانش كسلا لخرمعلاور مهلا رشم قشنللا طلغلاف مث لد طلاق رسل اودول خلا

 لخن طئاح فص ف ىنئان رلادشن اوم ءرهاالدأد:ءفو رععولاو رمش

 تكل اةنادسع 59 3 .راريشوشلل طأ ادع 1 هزضس سدت ل كاكتو ءالكد ا

 لا د ةواللا بدعدوس اردنا در نضوهو ىرسرةلا نم برض ض وتلا

 0 ع و
 . نم بالا ناكولو هناولأو ل.ةخااءسانلا لعأن : مده نليلخلا نواة رت

 ما د نُموسلا ب ورمعلا تطرانأ أتاك ادقولاكريسفتلا اذهَرمعلارسفامهفيلأت

 هناسلوهو رلملخو ثمللانب رققملا»> تكل ٌءدهاشمل الولو اهراسبوأ مما دمعو لكلاراغم

 نمكلاارطنارمعلاو نيعلاءلاق اذكهىرهزالا لاه عادتاريعربخ رشرشك لاقي كارغالا ثا |[
 5 و ص ص م 1 نو 7 د 5

 ىرورهلا اكح ةفرعنيالرم سغتلا ميملاو نيعلا مشب هر ىلع جرلاىلَصي نأ س أبال ثيدحللا ىفو

 همك 2 و 7 . 7 ع 4 6 . .

 لحر مءاورعوذاش ىريمت هملا بسفلا باك ق هيو. ساه مرو ندوب اةريمتو ةريعو بوي رغلاق

 دووهوء 00 0 م خت ا 20

 لاروع ورع اع اواهفاخ فاالا نال بصالا ناهطق_ستور# نيبوه: قرفللواولا,بتكي

 و : يال 4 72 م / و 4 ةهوكؤ هه هو.

 زومغاارتدناري1ناورعو .* تاحدا:ةرارز ل دشو .  .هداد>حاو «انرك# قدزرفلا
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 ظ نالفرسك نيو ةماعلا :راملكض عب ىلع موضع فا تلال تف ف ةةلاورشيكلابةراج عج

 (رع)  ءارلافرخ *« نبعلالصق 21

 - 1 ع ..؟ 0 ا د
 نبا ىكحو هر © نمراجللاو ىله:تداق# دشناو اهك فا,سار ل دتفا سار هد ىطغل هعقوص

 ت0 اللا
 ار قالكلا نع ىايعللا ىحوباعىأهيرلرم اع ئاودد بع هيررع تار ءالا

 راع لحر ومامصاازيثك ةالصلاريثكت اكاذاراع ل جر لاب فار ءالاننا موصيو ىل_ط)هد دعب

 ق.فدلاتوثلاودو ريمعلا نمدوخأم عر رولا نيل هرهأ ىف تباثلا ناممالا ى :وقلا لج رلاوشو

 لعبد ةءامجلام زاللا مالا عيمدتم نانعو لاك لمعلا لعرو.دلال لزغلاي وَلا جملا

 ىفايقانوكيفءاقيلاودورهسعلا هدو ةراعو ةمادعلا لب هو ةرامعلا نمذوخ امتاطلسلا

 ىلعدناكحأ اوهتسب لشأ عمل جرا راو لاك ت وعنا ىلا ىبهلاو مالابا تاكو هشعاطو هنامعا

 نوكنتىتلا تامسللا ىهو تارمعلا نم ذوخ أم هنت سب ماسقلاو لسو هيلع هللا ىلصءننا لور بدأ

 ذي صاعلا تعمم نايل ىنارعالا نبا نع ىككت هلك اذهديداغللاو غناغنلا هو سلا تحت

 لاقفشل :نعابعسمتاأ با رتوبأ لاك ا هاعواذكوا ذكت اكمبا عا هتك رتاهمالك ىف لوقت

 هسفنن عوقن ىذلا مظعلا كاومل بقوا هلسقلا ن هرغصأ ةزامعلاو ةرامسعلاو نيعقج نيمقم

 ردصلا رامي راع مظعلا دن ىعتردصلا ناسنالا نم ىثو اهتم اماعا واهنعطظي درفت

 . ليلداهزواجىحانلا ه ىرخ اقكيوةراع سوك ريزحب لوقةن دورت اعا هعجو
 ىللغتلا لاك ٠ ةريشعلاو هل سقلا ةراّمعلاو ىردوما لاق

 نيا نولي ايلا نص رقد ةراعت عم نم سانأ الكل

 ا اراّمعلا اكاهفالسأ وت اكرت امعلبتك دايس دا ل لع ضف ةزانعو

|| 

 ' ا واسس ”هيفلا متعتلااهادأإل ايقلا نم منطملاق وفى هو ضرالا رام مب

 لاف" رع ارم تعا ومطتلاهيلصغي وللا مترا
 ع ةغءو 2-ٍ

 اهتادرأ سلا مكن 95 اهات او هرن.نم ةزعو

 ُط ]اة ووحلا اواملعلا طرقلاةقلحر علا لنقو فعلا املاء! هزل لدقو

 قونّنس لك نيل ئاس تملا لا نمد 0 طرقلاو» 'ورمعلا ١ نمذوخأم سلاحا فن ةلارامعلاو

 ىذلام لاو نانسالا تبانموُمُعلا ىرو ىلت دس مح كاوسلاب لي ريج ىناصو أ ثيدسملا

 0 رج ننال اق ومدي دقو رع ريثالا نيالا 2 رتدحاولاامسراغمني
5 53 

 رهدلاوناوخالاَلدََو 07 رمعلا ف لش أو بابشلا نا



 21 (رع) 2 ءارلافرح *« نيعلالصف

 لاهدوسالاثد دحىفو ةفورعملا ةصوصخلا طو رمثلان ماركا تيملا ةرابز عرشلا فوهودصقلاو
 سو سآلا سس

 هيدا ا الا فرد ل

 ءءء 3 وز 8ع

 و اةماسع نمسأرلا ىلع و لك نسل اوهالض

 وى ء ها مم هوؤةرمد

 ىدعالا لات تدر عم معمل لاقيو ةمامعلانممعت ىأ أرمعا دقو كل ذريغو جاتو أ ةوسنلق

0 
 همص مم 3 يس -مو-و

 5 هلاندكم 00 !ادمعبانات و

 ىدع أ لوقهنمو ار ١ ”انىأار ارمعمنالفانات لاقي تازىأورقغاو اماتعإ تير زمانها

 9وءوز م مع هع مد

 رغم تيان هءاجبكارو د ملك اجاكس لا امو "لهن

 .٠ 2و 1 و

 رجح نبا لووةماعلا ممعتموهةديبعوأ لاقورت ارروعم ىمدالالاق

 هموو . 5و هوو صوص ق3:

 ْرمتلابكا رالي 0 امناكردقرفلا لهم

 امريبكلانمهتاودأ اوعفرىأ اولهأد قر علا نع بامعملا مهل قبلا ئيمصالا لاقت

 ةدمعب ةزافمىف وهنأ دي ر رهرغلاوو دقرفلا نود:مياوناك ملال يسار .عديربىذلا بك ارا

 نماورقدق م اولع دق ,مالاوريكى أاواهأ ة.ثحولا 5 ةرقبلادلوودوا دقر هلو ًاراذافهامملا نم

 جيامعبلا 0-00 اسالارقع اودصقااراسقعالا لاقي وءاملا

 رض ودع نما دمعي ىَرعَم 0 ردهع ا نيح رهف اكد

 نافاهلدأ ىف دنأ أمال جرلا دين اةرمعلاو بلع رم طراد سن يشل ١)

 بطلا زامعلا ورا ناكر لك ليقوم الارامعلاو ىلا رعالا نسا هلاك سرعلا كاذفءلدأىل ااهلهقن

 لوقف لدقو يلا ةرامنصلاوةراَمسعلاوٌن الايفو راثسلا + نمذوخأم حئاورلا بيطلاءانثلا

 ناد رلا انههراَمعلا لبقو هللا أر ءانلقو* اعدلابانت اها ءانابأ انامعلا اغفر ىشعالا

 مهيدياهئمأاس شاوعفر ل خادم_يمياعل_خداذافنار 00 .رملاهنوسلو نارسشلا سماكتسي ني: 7
 -- 00 م هم 5 5 5

 ناعرااوهارامعلا انعقرو هءوربىذلافارامعلا انعضو وهداشلا باوصو ىربن: الاف هيدومحو

 هانعملءقو هناا اوهارامءلاانعضوو هورب ىذا اوهلءاعدلاو نحب رلاهانلمقتسا ىأءاعدلاوأ

 لعنتا6 موسؤر ىلعاهنواع ناجحا لرلاك أ هرا هلا لدقو ىوقب سلو كاحوُهللا رع
 مود «<

 ليفت وهو علل نمذوخ ا مروتسسم قو هراع لجرواذهف.كىردأالوهديسنبا لاك مهلا

 الو رات رداد روك الث أ ارمعلا نا لاو ىلارعالا نبا نع باعت كحاب سأر راهن 07 ريغ وأ
1 



 ملاه_سفنلاللار عو هلوق

 هن .رشو سوماقلا ةرامع

 رصنك سفن لاملارع دو

 نءهسناشلا (عمسو مرو

 ردصم ) نامع) هب ويدس

 لافو(١سماعراص)ةيثاغلا

 مآ ريتك راس اعاشلا

3100 

 ”(رغ) ٠ . ءارافرج « نيعلأل صف 0
 1191010507:270077501552090580705 سطل 227 5 قلق 5713: 1 تقتل "2 تت دج حج 2227

 لذ ةفصف لي ىلال ة فن وبأدشنأو هم 2 2 وا روعو راع

 ئ مهاردلاباهنار شن ءْنضم نو نبع اهل اد

 "روما تبلاو ىلا عت :لوقو ورام عمو ضاهراذل نكاسا لاقي وربك اذار نالفر ع لاقيو

 ْ ه«فتمنوجر كم فاك وعمسو وب لكدإ ثدي ةيغكس !|ءازاد ءامسلا ف تدب هنأ ريس س ملا ىفءاج
 وم ورووصس 2 ل همم نباح همم 7

 رعوردعل ةكدضت :لاملا ارعوه“ مدد ى ًاهتعجو كر تركو مودل ارومكمل اولا نودوعبالو

 8 ةص م توم و وع

 وهز زعلا لب د زيملاىفو ه هرمعل هل عج ها ةيومت تاو تاكل اهرغ اوهبوسسن 2-0 ةرع-ثالا ةراسع

 مكلعجر ا ,نممكموقحارختاواهتراسع وكل نذأ آى ايدك او دراما رباك جلا |

 دبعلانبةفرطلاك 0 ءالا الكلاوءاملا ةهح نم عساولا لامار
 و2 5

 ارمعم ضرالا كدت ارث تاضار هلا لأ عحاسلالوقةئمو #3 ردع تراث ن مدا 00

 ا رببكو ًالافواجوعا ثوم يلعن ةوقك الزنم كا نغسبىأ

1 00 

 رمعملا ىذارربغ دعب تقف د 1 در ةهيفامس ارق 5

- 

 اكلات 257 عض هوم ريع ىف تدب زدقوةدت رازمتنزر فدل اوقىف كاش ءاغلاو

 ى راف كلذدتعف تكلاذاذ هك أ اسفشمنا كرم ءرعال

 تاكواف عربا لوم_عمفرظلان أل كلذو ةدئازلا ىه ىوالا نوكمنالةئازلا و هةيئاشلا ءافلاف

 اهفل.ءيالءاغلا هذهد عزان نال ع نبا هلوقب ف رطل قاغتزاحاس طرمشلا باو ىه ةنناثلاءاغلا

 تت لاقي ةدئازلا ىك ةنبئاثلاو طرمشلا باوجىهىلوالا ءاسنلاث كلذك كل ذناك اذافا ولبق

 رع ةرامعل ١ َّ الا وناكملادب نسبا ام نامل ١ وحاب لع -وىأ اهترعاق تالف ب ضرأ

 5ظ2ظظ00آ ًورمعادقو ةفورعم ريحا قد الارز دفا ةعلطل معلاوهانغأهسا الع

 تيبلانفاوطلا لمعلا ىةرمعلا ىندمعباجزلا لاعت .هللةرمعلاور ٍر او يلا فقول

 هير قالا الان وك: رمعلا نأ ةرمسعلا و ميخلا نيب قرغلاو طقفةورملاواشصلا نيو ئجسلاو

 ةدعسقلا وذولاوش يطازش ىفالا هبمرخينا ازوح الو لاق ل ولو اواهاك
 ع 2# ين

 راصق رقع ا ىءموةرانزلاودو زاقءالا نمةذوخأمةرْهلاو ةفرعمول ةفرعن فوقولا عمالا
 هو ه 0 5 4 0 3

 عارك لاق ور وشم ةرمعلابم ءرعملل ليقشلل دِإ ]و سهاع عض وم ل معن دصق هيلا ذهب ضخما هنأ ثم ١

 | ةرابزل وهو عضو هريغىراقغالاو ة رعاك ذ دش: دكا ىو ردا اهانه ةرمعل اراقعالا



 54 ْ (رع) ءارلا فرح« نيعلا لصق
0 

 و ع ب<و مو ع

 اورمعتالثيدحلا و ريا راك كلذ لكنمردصملا ىَرْمعلاوى رو :رعالم عسب أر

 رادلا هير لاي يقرا وىرمعلاى مهو هدل-عل نمهتدرولوهل هايف ادرم ٍ نغاومقرالو

 5 2 أ ا 56 ءو

 لطدأف ةماهاشلا فن ولعش اواككلذكو ىلا تداعتاماذافهرعةدما كيف ل رع :

 7 هه ا ِ م ع 3 2 6
 تدضاعتدقوريئالا نا ناك هدعب نفهسرولوهفدت ا.-قهيقراو أسر |نمنأء_هلعأ اوكلد

 مدس

 1 ع 520
 ىلبقتمذا اهترائبل لرش .ةرلاو ىر هزالالاف ثيدحلال وأو ذي راعلاك اهلعدت نم

 ا هو 2 هه

 ١ ةنقار 0 نم ىرلا لضأورمعلا نمو كمىردغلا ليس اوكل ىهف كل مق تمناو ىلا تءحر

 نملكل لص ث د دحلا اذه ولا ةيهلا ىطمأو ط 1 هرمشلا هده له وهملعدللا ىص بلا لطباف

 حادعلا ىفو لطابطرم ثئاوةزئئاّسةمهلا نا هلبوهوملا!مضدقامدعناطرم اهي ط رشفة به به 3

 دسالاك ًالباو اضرثو' د

 عد تاريغتالا لاخلا امو هب لانا ارالاملامو

 عئادولا د 5 3 امو . الو دب عئادوالا نول اولاملا 5

 روعشلا َ 78 و توعىت>ى ع أداه كللاقيو لرد ص قهيضخع ا ملا امك

 لصالاءاذك تذوحتاذا هلوق رذلسلا نم ىربعلاو ىرمعلا ىيدصالا لدن محلا وردسلا نمىريعلا اولي قورمعلا ىلابسنهعدق

 همرلا ىذلوقدشنأو نمشي دحلاٌلاّشلاولاكدربغو أ ناكرهن قع دقلا

 الاضوايريعر ذسلا بورش 24 ىلا اوعلا تفوت اذا تعطق

 ىلع

 ب فوم بعديد >قو :راهالا عجاج بلان سكن الا .طلالاوو

 و

 ةدامىفانل مدّقتو مهارانه

 ىءاملتاب وهو ءادلاب نزاع

 اشو ةياهنلا ش ماه

 ىيددصم ما سوماقلا

 شداأمب ىوارلا لاف هلوق

 ىوارتاق هصنام لدالا
 هللا دبع نبرباج ثي دا | ده يتسلم 0 سا رع مشد نع

 69 و اَس ارم 1

 ام.ئمداو لكى ضفأو نصغام 3 فيسسلاب| مامدخت, الازا هيلا نم

 لاش لوط را يلع أ ىلا ةعدتتلا ةميظعلا ى را هلارس الا نسال اك هسحاصملا

 وو

 ةرامع هرمي كرامي هاو لاقيو بقا هلال قوما 12 ؛انلامظعلاردسال

 اهئ لير ارعأ لاش الوىرعزالا لاك اج ناكسوؤراوذ رماعناكدولآلتجبدرنأو

20 
 سا

 وهقةلاميور اناب ا ترو قفص ًارسعبونو رم اعاهتل و صرالا تر و فئالا

 ل ةماعلا ةلضه ١ 1 ةضاز4ةرغف قوقدمى ؟قفاد فروة الا

- 0001 2 - - 0 5 

1097170017:0115090105505055270752:70707 07772052 

 قامئناصلا هلاك اك ىراصنالا
 هيك مه ىطت هد همنك
 عع م



 0 ءارلاى رح 5 نععلا لصف ل.

 88 و 2

 همقدشل ض ريم ع طومق 1 ار تعض دما دش كب دلْْذ دوا ايوعت

 نا مم

 مسن مانا 0 له ه« انلَت ّ ذامالاهقلاثدر ع

 نبا فرط ىرت كن! لوقو لاه "تك دوديريثلةنمملةغل ذولا هنا ؟كيجددير

 لج ارعأ نم ىرتشا هناثد دا فو ةعوذ سه هتئار ل 2 ل ءلرمعالاسقي تدكسلا

 نأ والم هكقالاسأى ذاك قا رع < ىبارعألا الاد نع د لاك 0 بجوالف طر

 وهكهّلارمعل طرأ ثيدح فو عسس ن مهلا ملول رعى ًازيمقلا ىلعب وصنماعسي ىذل كراس

 بدالاةدا لا ىلعٌتلعفامال ا كال اواذك ل َعْف اهلا كر ءاولاك و هما ودوهللاء 0 مس

 نمل دأومراهظا ؛لورتما لعفلارامشا ىلع بو هئملارداصملا عضوم ةعوضوملا ءاممالا نموهو
 هس 5س هد

 هللاهشاحت كر"اكاذك ل هال ا ولعفلا ىلع ءاخ هندا ازتفدخلا يمهل كترع

 ةمض 29 صرع سد ا سلو

 ا دوو .اءىولأ 5 ىننافليلحلاهقلاكةرع لاق ه .لراماتو
 سرس ا سو

 لاق هن" كرم عين أهقلا تلاسىأمق كير عم ىلع بصن كلذ لعفأ الهنا 4 ارع قاس كلا

 1101110 كل 2 8 4 3 7

 ارعرمعدل>-رلار ,عو حبقوشو ه هللا ارعتوكيدقو واوريسغي نيعهنأ لاق ولا لانا هللا ترمع

 8 8© م سرع تدلل ©

 دسالاق الب هوطان امر قد وساعامه الكمي وسسن عةريخالا 0 ا رعوارعوةراعو

 : 3 7 هم رب همم

 دوا وعلا ةنالناكول ه سحادىرجلبقاسرح ترممو
 مل 9 سل 9 و 0

 !ٍ 0 #3 ةزغياتامز متر عن ربرج ةلكم السند دشنأو

 | ١ ادا ممسإللا قل معتساهباآلا عع ير دصماب اكناو . 2 لرد لالبأ.هاوقدشو

 53 سو ل هه ا آ ع امشسم و

 ْن ل برم هلوقوادود< اردقاهلردقم بقبر حو هاش 5 هرج هلل أدر 2و حوت -ءمااوهو

 ه9 وو مَ سو هو

 صقل .الورمعمر ع نملوطيامءار هلالاه نيهجو ىلعرمف باك ىفالا هرم نم ص 0

 نعمل هقسنو مهرد ىدنع مالكلا لة مو لوالاهن اكءاهلام ىكمنلوالاريغرخ الاديربهرغ

 2 اولا اك كبح يضلل ظفاكرهظر دقىل املا طفانالهفصن لوقت نأ اراقرخ [يفضنو

 2 ا

 ع نماصةنرإملاو للا هيلع اذا لوي هرم نم صن الورمعمن رفا !لوقاهفو

 0 1 إل لوام ىنعملاثالورغلال واللى ءملا انيعيفءامل و

 مو 2

 ىردعل اوريمح نيد .عسلوقىناثن اوساس عنا لوقودوباو هكلاهيش الوال انءكو 0

 هفط]وقيفاران هين لالجرلا قديش أ ىرمعلا اعث لاكو هرمتوأ | ل ار لوط جر الز «دعام

 هأنأ هن رعدق ةوةسمله اها ىف ىولعف ناك لذكودل#هأ |ىلا رادلا تحف تامانُي ى 0غ و 4 ارعشلل

 هنرعأو



 ؟ 4 (رع) ءارلافرح 5 نيعلا لصف

 ه5 3و«

 رامأعجلا اورعغالاوهف ل اوما اولاقفا اومسق أ اذاف ناتص صف ناتغل درع ودرع لاول

 ءاد_تالايدت وعق رر لارتعلو ى بدا ملا طارت بنرعلاو قيسنأال 52 ارعلح رلا ى و

 ريغسايقأا» زيعامعو ىنجنيالأف دي ا وأ ىدع 38 قد نيل كرينا نورمذنو

 ولبإ_صاوريخلا ف ود ادم ذ هه قموقال 3 /-ةمملوق نم هر هعلاريخ لام ءّةسسالا هيد ربات

 انهد هرمهلا لمقو ريمخلا ع نماّصوعمسقلا باو مالكلا ل لوط راصق هي مقام 4 ارم هريشر يظأ

 مهتركس قلوس 00 ,زعلا ليزتتلا ف 00 دل تسول اننا
 يإ 0

 همم مهو 7 س 7 ه5

 مس ىلعَتعق ةردقلالا ىلع *« ةردع ةنرملا رار

 يم املأ“ ال وقف سابعنبانعىودو تشير ل

 ىعمنولوقي واذهنوركشي نوبوهتلا ٌميهلاو أل اكو مس .وهملع هللا لص ىننلا ةامحالا دحأ

 ةعس رى أن برمعلد كْنأَو رمت ىذلا كندأ كرم

 - و< مص و مقوم 5سم و هو 04

 ناعمت جي فيكمتلا لرع دايس رانا اتا

 كا ذو بصف هللا كتدابعدللا 1 علاق

 989 الم فرص

 اميدوين هلوقن مانيردو #3 انيئدح ةءاسهقلا لربع

 3 د صاع يع

 اهعفرتنامتالا ءا ارفلا لاو لأف هىفواحلا لرمعإ هعقرامدل هاروش أ ةرصملال ع لاكورمعل دير

 هللا ؛لرعتاقاذاول اك هماودو ها ءاق_ب فال هقلا ارو هللارمعل نعمىرهوملا لاك اهتاناود ف

 ةعيردأيرع لوقو ءاقبلابهلرارقابى هللا لمع تاقثت "كف

 دووم

 ىرغهزالا لاق كانمشادرنو 3 رع لطي نها تلأسدي ب » ناعم كدت كرم

 تاق اذاق كم ردو لي اًةؤءادع .الاناهب تعقر اهتاداذاف ل ارمهلىفماللا لخدتو

 هوم 5و وص« سوم” ه2 9 © سر

 بصمت فةراعوار غرم هيرو ارع لاين ادار صن نف تضغخوريللاتصاريكلا كمر ىمعل
 يد

 لاق هلا ١ دك لسنا كرعوك مس الامعن ءاءحربكلا ضف>ن 5 موهملتمعلا عوتوري_1لا

 مطع كلر ل معلق لع بو لاق هناكناثثمسقرامضا ىلع لانقف لرجل عفتنا "ار ءا تا تاأسدسعولأ

 وهالا هلااله قا لجوزع هللا لوق كلذ ىلع ل _لدلا لاعتو حالا هةدصو لاق 5 ا كلذكو

 ني جمع و

 تليين نشنا ههنا 21 عه اوةقدرمملالاق ومسقلارعضأ ذم كنعد ودارأهن اكمكنعمل
 ا

 ا اف فنا تاشماو لا لرمتوهتفذحواوب هتبصن تاشناو هترمذأ العفش ةيسصل

 | اهناوكشعومهنا لمآ اوقف ةفخالالاكو هقئادل ارت هلوقّف لوز هللا لحفلات

 ها ررحو

 لرعو هتقددحواو هلوق

 سحال اولصالا ىفاذكهزلا
 ويعم مأ لوم



 ءاهلا ىلعركعل انس ذو هلوق

 هلمأَتو لصالا ىفازكش لا

 ىلع فوطعم هنا رهاظو

 ينعم ما طامخلا

 (رع) . . ءارافرخ » نيعلال سف 3
 س ىو مم م <

 معيرلا ترك- ةءاورثكودتشار طملا ارك ءاوهعضومفف ةرثدن سورا ارضاالاكةعادنعىوربو

 9 5 تاسع ل ىو

 ه4ه> و نعء 7 دمع هو عاد ناشلار ؟تعاورايغاا,تءاج

 و ص ول ر) ىس

 ركعوى :لكىدردرك |او ةموصللا اوربا وتلا اهو ريثكى اركشعم اعل لاطو

 ردك اذار ؟عد.نلاوءاملا ركع ركع بارع .ثوركعدقو انو ل هدلاو ةكاوتارل ُ

 هضم نت و سوع 20000

 فيلا اكمل لارعالانبا ركلات لم ركع وءركعزار ركع جر ردو 0

 و دو

 ٌركعلاو طامشناءالعذقو 5 لدن رفال فيسلاكت رصف 0 5

 نمولاق رابغلاو 11 ل تاع قواها 4 ةءاهلا ىلعر ا اغلا طاسخا
0 

 1 هح رسمات كعدقورهاطلا ىلع ىكملا متقتالبر لانا طدتف طاشلل اهلا لع
 قدر 89 صو رم

 وآل اهو اهمنوتسلاةر علا لقول اللا ٠ نمتعطفلاُ :ركملاوىدردلا ايف عتجاذا ارك ءركعت

 و سس

 نيعمسلا ىلا نيس سلا ىلا نوسجلا ةركعلا ىمصالا لاك و ةناملا ىلا نيسللانيبامةر علا دسع

 ىو ةرّكع عجب ركعل اولبالا نمةئامسسقوفامركعلا لقو لبالا نمريثكلا ةركعلالقو

 1 3 3 رو «ء- . 8 و هبه

 هلل بحرب سه هنأ ث و دا فوةركعهدنع تناك اذا ل-رلاركعأ لاقي لبالا نم مدضلا 2

 ةب وحن ةدعاس لوقو ىلا ىلا نيعبسلا ىلا نيسهنانيبامالورتلا,ةركملا يشل حذف 8
 9< 8-3 ماع

 بلا لونا لك 0 يفرك, ل نامت ىأرانأ

 هءو 2

 ل 5 هردعةعظقلاو تةلويباصتلا ماقتل وماناو لب الاركعك ار اركع باسل ل عج 1

 ىك هو

 لسا رسكلاب ركعلا و نكاد تكا تالا نسل علا 2000 *ركعم لجبر و

 ىشعالال اف ه هركعىلاٌنالف عحبرورثعلا لثم

 ةسن 7 هم رى وو بص و ع 9

 تا وبلاد « اهركعدعلندوعمل
 سض سس

 ثد.دلافو هضر لص ىأد راعنالفعاعامتلافو اهلصاىأضرأةركنالف عايلاقبد أ

 ءوسل اركع مهركحمل اوداعماليلق ةلالضلا له ىع انتم هب اسح ساسنلا برتق ا ىلاعتهلوق لزنال

 ةداعلاركعلا لقو ساهر ؟لَتداعل لاه نمو ءوسلاعسهلاعأو 'ىدرلا يهتم سأوأ
 < - ولا

 روءو <

 | ركعلاوهجولا لوالاوتيزلار كن منردلاو سذدلاىلااهذ نيت مده هركعىورو نديدأاو
 و2 -- 2 - 39 - سومخحس م6

 رمصتعلاو نما مالشغ 0 ركركعلا نايمه دشنأو ظملغلانيللا

 اهداضعا واعذافن ؟ ىلع ه» ىبقئنركعلا م ءامسأ 1 رّكعمو ريكو او

 ةامحلا ارمعلاورمعلاورمعلا (ر ع ظ-7 اريل ٠ نمروك ذلارباكملاو للا تاكمدجشلا لعبت ْ

 000022222227222 31110 الا :
 لاق



 ؟/1 (ركع) ءارلافرح + نيعلالصف

 2 ع و مو وُ و

 يوما ةعلاوريفعلاو سو دسلا ل هزوقعلاو

 و سف ء. 0 هم 3

 بخ ةجرصلا نادرصف 7-0 مهذل نيجرفيلا جلع الهم

 رقعلا مونت لهملانيدي ب هيل تقل نقوم ةءلاوردهءاذحر كلا طاش ىلعدي رقريقعلاو لاق

 رعاش مسار ةمدرشاو ةاعملا بكد نعوأ و ىعس يو ةنعالملاوةاسهلاو باسورد امل
 دمع

 ر و نا يا اراقعو 4 هعم ايدك لاقرب ى : فيلح قرابلاراجنرهمسوهو

 ريفاقعلا عمملاو اه رواها فقْمَحلوُخلاعينامزلا و هاودن مةيهادااريغّةمعلا

 هه اذلاسشكتمل اريغَةْنعءادوسالو ثي دا ىفو ةيهادلا ىهوجاسل اويلي نالفءاج لاقي

 - 2-5 وص م ا سل

 ىهاودلا هءلعت :رفذقعادقو هتكلشأ ود :رمصقأر ةقعت ىدهملع تر زر ءو نه ماودلاهب رعمعو

 ىو و- ع 9 3 -ٍ ةنعاو ةد

 0 اسعاو لعل شي رصتا بدبس نتج ةرئاذ مال هيفا فاهمشوس نعول

1 3 َِ 3 

 راكع ل برو فرصناوركركةءاواركءزك عل؟ ءيسلا عر 5 6 4 مشل ةبلاع ة عيل

 ىلا نوراَر 7 لاق اكوراَر - ااا نوراكعل انتي دحافو 5 :ركلااةركعل اووازت ف اطغ يرحل ىف |

 وهل 239 هيمو

 ركعلا-ةءاعحاررك مث بورا فىلوب ىذلاراكعلا ىلإ ارعالاننا لاق اهو نوقاطعلاو برقا

 رم ع 6و م ةمصو عم 0 يرض ل <ءو

 رد الدر ناثيدحلا قوتفطعا رك عركعي ركعو تلج اذا هيلع تركعودسحاو نعم ركع او

 مهو و مرو سها مع مآ سو

 لعر فا اهمسفن ىلعاهلغو اههسنفيءلعركع ىأ ةروكع ةة سها

 ودوم ل و لياع 68 سل دس

 ند ءدررلا دم ىرخالا هددت: تشاد ةا ومر ىوفنالا وق ركع هتينث تطقسفاهءزيقامهاددحا

 4201 959 ضص ضس <

 هلأ ىلعهيفطعاذا هن ركل ئمهزيعب هير كعو 0 ا ايست

 000 ّْ وطاتخا برحلااوركتعاو اوطلتخا مولات افقوهلشو
 مد جو ها م <59 و2 هم موو

 0 0-3 8 5 دعادو ةعيت ودار اذا 0

 هو مم مه 29

 35 نط 5 لان

 و63 هس 3 هم ه < ةهم #7 #7 م

 ركدباعف ناتساقلا ةزاكو 23 0 اقوسو يذلا باقأ

 5-6 ه) < 57 سس ه2 نس سو ؟ بي

 رهطلا لقى انسحلا كريو #* رث ؟.ءالتللا اذا مونلا لو

 ةمدلا نب ثرثاثيدح ىفو هنالحنا طل . نه ضع قع هش رات "كاملا مالطا اركّمعاو

 ورعد ذد قود 0 مدز]ض 5 ا



 لصالا ىفا ذكمانتبا اذادل وق
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 (رقع) ءارلاق رس هب نيعلأ لصف ع

 يت رددت و ع 53 ه- | م1 لا ل او -

 فوه ىلا هئاوقلجرلا لسن نأ نيتك رقعلاريثالان بالاك تمهد ىأترتع و شهدلا لثم
 سنسد م7

 017 هقدر زلت ضب نأ عبط الف حاصلا فو شعدااو قرفلا نمو عنأ اردقب الف

 1 ىنلااو ًارالف سابع الكم .دحقولتقا دمن ًاربخلا نيه سلخ وعملا سابعلا ثي دزعقو

 عل ليو مهبل احم ىف 5 4 ءومش درو ددص 0 070 مبسو هم .وهيلعدللا ىلص

 0 سا 89 5 4 2 2و 22

8 
 سلاسل

 0 د يي سرد :و عارك نع معكم 0 ف

 هتقان فدية عسر نيدسل لاه ةيرقل لهالا 2مم نوكيىذاارصقلارةَعلاو ىرهزالا لاق

 لاشم ىلءَنيَذَح هاب #3 هانت اذا ىرجاهلارشعك

 ليقوم الا تاهل ردع اوءايجدأ 0 ارا ا ىلعرصقلار علا لدقو

 لاقو ؟ناوسابورسذلا نيد ىف نعل لبق نبأ كن ع غرقعلا ثدلل لاق ورا ضع لك 9

 هم

 نكئاو كب ماذا رص 1 ًارغن م هلامح - لعام ,مءابمسلا ص رع أشم 3 عءرفعلا مسوضعل

 6-5 فضد 3 قييسطلشلا او كديعل ندهمددعر عمسل

 رطمملاءامهلااهدرف أر هعلاك + .اننيارحانملا ف ثلًرحا اذاو

 قارشالر ظانلا نيسمل ءاضأو لطي لف ءام_علاهدرفأرصقلا تيبلا اذه قرْقعلا مهضعب لاكو

 ُْ : جا 7 2 عطقنال ل اعملك اومام_غلا نهةعطقل ارقعل ا مهضعبلافو تادسلا للخ نمهع سول ار 0

 رضشلاوتابنلا نمديىوادّنبامرَمعل اوراقعلاو عارت نعقرمل ارا وروصقلابهسشت بادسلا

 اممتش هي ئارقاشلا وعلا مثيهلاو اوأ لاق اب سما ىف جا : وذآلاريفاقعلا ىره زالال اك

 لاف ةح اروبا بماله اوقأح بحب نيني موفقا نا د مسد الو لاما اهعْشهمف

 وهو قدانبلكهر 3 ا وما خو 2س كالا وهب ودآلا ل اوصأ ًاريقاقمل اوىره 0

 : عا ةمعان و ةستانراقعىمس وىوعيهسبالاذابلكلاى رثشلنا تي 7 :التنتلا سم

 لاق عضاوماهلك اراقءلاوءا راقكور ماو اهاتة فهناك انهتلث :اغيزمطل ابهذينأ ءاجرهتذط
 و - و - ساد وسم يو و 4

 تسرموركلاءاراقعنماهب * اهءامباش هل طاسملادوكر رنا تاصيرول نب دمج

 4 . 53 1 .٠ - او 6 5 ًّ ع

 روج اتاراقعلاولاف روهتا تاراقعنماهل ىوربور مس لاق 0

 رعاشلا لاق ةناعي ع ضومرتلاو لات اهكلمْفا عمر نه تر

 دوم موج

 حايرلااهراقل تعا 3 لكس ىو ةعرشعلاتهَر
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 "ا (رقع) . ءارلافرح *. نعل لصق

 و ؛ 2022 ل - 7 :

 ا 3 ٍِع 9 با واعا محم 4 9 .
 مهتوس راقودار اهم الوتس الابن رعد مهديجوو معكنف | ىلعالا مهيس ناري هنالمهرارد

 ناش ا 010 ةعتمأ دارأ ل اكو مهيسضارابم تونر اقعرم فن مطلغ نوم 5 مويضارأ

 لاملاريخثيدحلا قوتادأو عاتمىأن سحرا ةعتديلا لاقي و هرامخئُش ا

 وهو ورث

 رهعى ممل لبق هنمو امل لام لص ا دارأ ل يقواضيأ جخفلابو( ئش لكل صأ ذاب رد

 انا تارفين يسلم اولد الا تعرامريخى ارادلا

 هم يو هم و ق هصو م

 مهم لكى عاق العن لاعو * هوهز فطةتربطلا لطتراع

 دقو تملا ىرسلارعالا نناونيزوب آو تنبلا عاتموهلاقورا اًةعدلوق نمنيعلا عفر ىيمدالا ناف

 لسفط لاك رجب ايثلا نمبرمضراةعلاو حاصإا فور دي نب ةنيدع شي دح ىف كلذ ص

 الف ىمهباهيفنوكيالراذ لك مسيملا الكلاراقعىلارعالا نبا تببلادروأو ريطلا لظتراةع

 سيلا عجالة والاول شو: 4 ذي رطاهيفنو كينأ الا اهيعرفريسخ ا

 هنأثيدملا فوك يرتءاناذكعضوم ذك 0 ًادقو لك ًاذا ضرالا هذهالكرةعلاقيو

 ئذلاركاعواهرصت ف ءالىأاهاع سر عيالن اهبلع ارتشاواذكة يحاك عطقأ

 هرقاعلاعيهممْرل أَ دلا ترقاعو للا ترقاعاهنال كالذب تعسر 4اًراَععلاو هما اععو زكا

 رام 00 :رقاعملاو ثامدالاةرقاسعملاو ضوملس ار شع ن مدإ_صأو هسلعموادو ِهَمّرالاْذا

 ( لخديالث يدل فورجلاب هاون ىأ تا دعبل واهيرشنامدإر جلا ةرَقانعمو

 للم ةوهمز الند راولا نال ضودلا رع نءهذوخأ هوه قام ل نمديىذلاوهر درج بر قاعمة حلا

 ىلا ئه لمقو اهي راشرةلىلا ىهلسبقو اهنونذالب انور ابان هَ ارا

 هلص ًاوهو ضوملارّةعنملصأو هموادبىأ | ٌيتلاوقاعي نالفىراسنالا نبا ر كس نأ ثيلتال

 ى>-ضوملا ارم ةدراولا لبالا مزال ءاهمزالي اهبراشنال اهلا ل
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 هذشيف هيلغ.فه.لاغيفد رش ىلع ىوقأ 15 آلوش هتلاغم تازيشلاة ةاعمدعسول 1 ىور

 ىذررعثدد> فو رخأتو أ مدقتب نأ اردقي لف ٌسهدف عورلا هنَقاَرَعَءلَحْرلاَرَعَعو ةرقاعملا

 بطفل هريثم ىلا دعصنيح هنعهللا ىذر ركب وب ارق تاما لو هيلع هللا ىلص الان ًاهنعوللا

 ىلعردق | امىيحترقعف مكن اىفو شضرالاىلا تررح تدب ترةعفلاف نوةءممماو تمكنا

 وهو لعب ورقعلاهقي دس عونأ لاق صضرالا ىلا ّنءوو ىد متاقانأ و ترقعف ةباهتلا فو مالكلا



 (رقع)  ءارلافرح « تاكا لسن قي

 ىثماشلا مالسالار رادرف تدل المو اهلصأمض ذلاو تفلابرادلا اروعاوْدالا مهرادرةعىفموق ظ

 لس هيمالسالا لهأ اوال تماتمآ ديم هوب مأشلا نوكي ىأ أنمذلا تق :و ىلا هيزاس هن اكة عضو مو هز صأ

 رة اوهوُراقملا لبق هن مورتعتولوُعيةدحخ لهل امافزاخ اةغل اهلصأر ادافع ىمصالا لاف

 هنففااخو ضواارقعورادلارقعريسف: ف ثدللا طلخدقو ى ةرهزالا لاق عاما اونارألاو
 وو ”س هور

 رقع ىمسوملااولاكو تمدهاذا مهتيكر ترقع لاقي واسنصةلافامرك ذنعت رض كادلفة- ءالا

 رقعتللا اًدهورادلا ةلزنعهماعد كمبو ضرالا تان نم ىترئامرامخ ىأ الكلاراقعو داكلا

 و 3 #00 3 7 عدو 9 2

  ىلارعالا نا لاق اهرامخى ا ةدمع ةا|هدهر ةعتاس الا هده دوا متأس !ن-سح !ىاةدمصقلا

 8 7 4 4 وسو 8 0 37 ع ا. نإ 2

 اهرابخىأةديصقلا هذهر اتعتام .الاهدهلا.ةفان 1 . أاهتمىلدشنأو ةد.صقةض وأ د شنأ

 5 جمس 92م 5 ءهامعو م هه

 هني مع نهسوزيتيش لك نيامحر ةردعلا وامس اهنمض هوم لكزنتك ١اذاةقان اضن ةعتو

 نيبنوكت ةحرف ةلك لوقي نامدلا له نماساار اتوب لسلطالاع ةدئاملاٌئاوةنيدام

 رقعلاورقعام مداملامت: ىدغتن نحو ةدئاملا تاق ىلع يدي عسوو ناسف ةءورقع ىهف نش

 نمةصاخ لخلل لاقي لف | راقعلا مهضعب صخو :راتصال اوراد هلام لاقي ةعيسٌلاولزتملا راكلاف

 ضرالاو لذفلاو عملا تئاابرامَعلا لاك اراقعوأ ارادعان مشي دسملا ىفو ٌراَمع لالا نب
 : 1 ا 1 ا 9-2 -ِ و ل
 0 وترا مالا رادار الاربتكلا لجرارخعل اوفو

 : ذر الفسق 'لرتسو كراقعو كس .هللاكتكسأ ىأاهيرهتتالذ لارمقع لنا كيرف هلا ىلا

 ثد 55 اذه ىنآلا يم عمسألىبتقلا لاكتورادل رش نموا ثمرغصم مءاوهوريث الانيا لاق

 ١ انناو اعرف رخأت .الومدق ال هناكم قباذا ارقع نم لف ىلع ىرقعل ريغصتا من "اك ىرس دخلا لاك

 ثدانأو حام ارملا ىلعر د ةيال مف هتلح ار ترق عك "كسي تطأ اذا هيَترَش :رةءنمد]صأو الخوا

 فترقو ىلاعتهلوق نم ا الو امناكمم اثنا ل تي 0

 دايألا ىال اَلذّسبال ىذلا هْدّضَنو هعاتم تدبل اراّةعو ىلوالا ةملهاملا ا 5 و 0

 هنالاذوةثوهود ناش عاتمل ارا علق و راقتعل ١ اوةرهطا ا وةرفألا» نسجت تش وراكلاق وقالو

 قوارب كاسح ناك اذا هدّضتو هعاتممراقعلدقو راسخ الاراكلا قو اوداسعلا ىف طال

 ىلع موف مالسالاادو ساننلا ملأ ن يردي نيةندمع سو هيلعمللا قع لزوار رانمفل

 يندنع هن دملااهورضح تح مولاومأاوذخأو مهبلعاوراغآف قوُمَّتلا تاذبب دنس ىلع
 5و هل ' 1 و5 وس و 4 ,

 ىئاادرف معنلا |: مرمضخنيح ناكر مريسغ نيم هللا لوسرانان دحاربنعلا ىدوفو تااةؤهللا

 ىلص

 سس

 دا ب نيس سموا ون كيل يا ةنناسن ين لاا 5

 5 27 0-5950 ةياواا 5

 ةويانسح ردا

 ن4 ديثنح نحر نو اعلا

07---- 

 سلا تو يق ديه ص تل للا ا لا ا سو ل ال ع عيري علا

 تييشسزرزب ضيض ا نو اح طي يب نع ويش ا تع دال



 قل (رقع) 2 ءارلافرح *« نيعلال صف

5 7 3 5 0 3 1 

 نال كلدب تعم ا ا

 0000 لالا كسلا ا ار

 م م ه5

 موو م8 <

 ا ندا 1 حلا 3 قل ةيفيملالا كسلا يذم

 ومص -

 ةرمللل.ةرهدلارخآهعطةي مث ايش ىطعي ناكن اف لاك كد دلاة ضب تناكدوعيالع 5 سع ىظعل
 كك 5 ما و2 1 ىى ه5 ب فص 1

 وهفقوةعلاقلبالاو قووالا ضم مهلوةكوهامنارقعلاة ضم لس قو رقعلاة شد تناك ةرشنلا

 ةضس كلذ ناكلاةبو كلب هسشتلا ىلءرقعلا ةضسهد_:ءءاتغالىذلالاقد و نوكيالا لل ثم
 82و < و ودهص وت هم

 م-هرقعو موقلارقعوهلداوال ىذاارت الار ععلا ةضمو اهلةينان الة دحاو :رهكاذ ناكهانعمرعلا
 8 ه مو

 هنمةي راش 10 وار التنمر رو ضو طاَرقَعو ضو اورادلا نيب مملح

 عضوم م خلا ضوملار رةعرالا نبا لاق ' ملا لهأل سانلادودأىذوحرقعبللا ثددسلاقو

 و © 0

 امهناىأ هرع نم صولا مدان الذ ملافو نيل له أ ةربنأل جال هاا

 لاق راقع أعم او ههجو نممالا قو

 و و مو <

 لفكو هوت صأىراصنلاءاسن « امن ”كضاسحلاراق أبن
ِ- 
 كي 0

 نهالا برين الى ”لاة قاتل ةرقعلاوهزازإ مدة منمو هرم ءرعومل نمودلاعرْسار ءالانبا

 لة الا بدصي ىرلاباهذاحا دئاصسدقلاو سها بصوو ءازالا ن نمالا بتال ىلا ةيزالاورقعلا

 هوه وو ع

 هرقعوأ ضوحلا* اا 3 امصنا ارةىفاهامرف

 اءزاوماؤفلا ل سقت ئدكبلا عج دنع ةيادلا نمد لاةمملاىهرتسب

 ا أو يي 3 ا
 ثم -رتملارفعو ضو ارقع نمبرشت ةرفع ةقانو ص ولا نماهبصم ووادلا قارهمض وللا

 وه < 3 8 و 5 ل ل ع َك 0 9 000

 اهمظعم ل قو هنمح ات ىذلااهاد ااهرهعوراما ارقعوراقع | عمللاو تب رشاذاةدرأولا ىدبأ عمن

 لاصالا فصنىلدهلا لاق اهطسوواهعّمدو
 و

 عجرم طا 0 ناهس ميال ااكض: 5

 يعن ىأح و عبم نعمك و رقعة اوربطأ 3 اولاوطكأم اس ضي انا ابان فاكلا

 5و7 5 2 7

 فص ذهلا لاق لاقوىرهوملاهدروأ تدملا ا دهىربنءالاق جفورانل ارفع قشف هيراشد 0

- 

 طل اوُلاسنلا مب اوم اس نضسبايدارواماهس فصيل خالي ورمعلتمبل اوفو. 0

 ىرغامش» داطاقو موقلا :لوهواهطسول.ق رار ًارادلارمءوهلص نش لكرش و لصنلا د

 (س نرعلا ناسا 1 5



 ١ 2 0 1 نيل بالا ا ا 7000 37 دس < »

 (رقع) ءارلا رح هع نيعلال صف 35
 جريس تت

 3 .نيونتلا اح أر اردعوهاماو قلح ىرشع هنووربث يدا بامصأو لاه اهةلح ىف عجو ىلع |

 لاق ةعوقول داراربعنمئنذلا ىلع ءاعدلا قبرغلا بعدم عا دهولاق 0اس ابمال

 ْش لس ناك :ورتاقذءاعدلا ف 8 واتعل“ ىَق لدفناللافىرغ رع راجتال لد رسع ىلال تاقرمش

0 0-7 

ى رشعو ىريطم برعلا نع
لاف ه رك .لفدنم ف ا

 ءاعدب سالواهلع ءاعدإا ه .رهاظا دطرتم ا نبا
 ش ا

 | ماوج 28
 أ امعرو امقس باد ندوكو وتس هي 1 سلا فو رعممهشدم وهو ةققملا َْق

 مس 9و وم م25 س

 مهلصأ سن ىأ مهقلكتواهموقرت قرع داما ىأةموشملا5 ًارمللنانمفصامهى هرم لا لاقو اعدخو

 ىلءنيردصمانوكي نأ ه<و ّقاَحو ىَرَمع ىهىأ ةيريدلا ىلع ع ةرلاا لو مسييلعا موش نم

 و ىركسو سعف اهلئم تيتا فالا لبق 1 وكشال ىوكشلاكق احلاو اننلا قمع رمق

 ىو ا ءاهذس أول 5 0 معه رسفب لوىَرْقَعْلمأكلذلءفنالىناسللا

 ' نم هقلاندوعتل |وة:برعلاو كلذهل تاقدت رعود لاق واعز هلاعدح«اعدلا فهي ومس

 ارعْاَرقَعو بيصت ىلا ماهسلارفاوُتلا ورقم امرق وعلا ولات باعث ءاكرقاوُلاو رقاوعلا

 ويراد ءاهقيل 4 عملا ل الا لا 0 انيق هو

 ىهيذ ةراجلا ميكا أرعطق لدار لا ١ ولاف كف رك د اهبل لعفا رح

 ريثالا نبا لاق ةرضححاهاوسف ةرقع ىمست ضراب ههنا ثيدحلا ىف ىوراّمعلا مسالاوريقعو ةرو عم

 الوات ةرض كاهاعسف لمتالرقاعةرصمو لم_تال ىتلاةارملارقاعلا نالرقعلا مساهل رهن اك

 ' نر دا طب دول ل ار سا  ىاا -* سلي (دانب تيفال

” 1 

 ها 0 . 2 ع 00 2 5 5
 ناضا ا ذارقاعو رفعرب اطو تسيف أمم ع اك اكرقو هلة ههاوقنمنوكب نروح واهب
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 ٠ ءسلسلا

 57 - -2 2 ا و تضص 2 و مو لا 6 2-2

 لزعالاريةعلاك مداوقلا عقر 3 تثري اطتروسنلادءاىارامل ددسللوقامأو تن لذَدف اهشدر :

 1 4 3 0 م ؟ 9م سب اص و 3

 فر ءفشكس رغب رطت لف هشيررباطتارسنلا هبشلاق
 اور

 يقل لمار رهكامالا ن مد را ةءناز ىلع سبل ىبعشل |ىورامف ثيدس 8

 ٌيطاو نأهلد ةوقببستللا لبو قرم اءاطختامضلا علا لاهم هاطعأفثن دملا ىفو

 لاكو راقءالا «_عجو بشلاوام ا ارق قعلاءاطعتامى ىعسفاهضتقا اذااهرقعي دركبلا

 ةدسعوت أل اكو اهحرق تصغا ذا اهجر ذهب دة رم اقع :رفظلانبالاقورهم لا رمل ل ندع

 ا 1 طرا لاو نازل فدو لكواه ساعت ليتارل ا هاش: ناو رًارلارقع
 و ود هو و هس مو*

 امد لو ىهىل- ةوضاضتقالا دنع أ ارما اهب نضع ىلار علا ة سوار عمدا_هسفة مش ىلع 5 5

 كليذلا هضم ىهلءقو تمرهاذا هضم كدا رخآ_,هلقواد» در اهمال ةحاح لا[ طبت هضم

 ع



 مت 00000 و ا ا 0
 3 7 - . 3 تدرج

1 

 "ال1 (رقع) ءارلا فرح * نيعلا لصف

 هلبا تعمستف هندي فرقعلا ن : مهياصأال نينآلاسي و عفرفُلب اهسيلعت دريل ايس[ د سا قالا

 ىبمتنم ةريقعل و هنريقع عفردق ءان غلام وص عقر نم لك لل بقف ملا تءقجافاهيودهننح

 دص 6م

 3 اضيأهئءءاوعلا فس رطتلاءهتوص عر ْيددلاَ ةعئماو بوقعل ن نعتوصلا

 قدس اسدااوهدانسنأ د 7 موسم

 - 5 27 35 و ع دك 51 ع . -

 لجحرلا دراج او بئدلاىوع نيحناطا ااو 2 مأصوصأ موق'الّوشو هم هةر رد , امش بلطا دهادعم لمقو

2- > 

 لاش /ىرهردلالا# موق طسو ايت وبلا تأ ارامح دانسالا ستضع فب : رشا

 دادسه

 رّدعتاف هن ريدا اذا ةيادلارهظ ترقع لاذ وليش اي رثلا لع .رالموق طنبو ةريقع مويلاكت يرام

 قاونس يل ىذلا لاحر را نرم مرق و «ل راف سلا أسمه اربع ترش « هلوقدنمو رقتعاو'

 0 | "ةاءالا نوكم الفد سه .رةءامانا هتداعشا تناك امنلألا ارقعملاشيالدسع ولأ لاق

 رقع دق مهفاك أ ىلغرلأ 5 طوق تنقال ذاذلأ ثيعياادشنأو رقع :

 را لالا وروما هظسلاوةقانلارهظ ل حر او تلاع
 سو رى, سو ى, هم سد 000

 لاةيال لءقو لحرلا كلذكو ةب ادله رت وقاعورتطو ووو 3
 روع لاا الو اهانا هياسعتإ نمل :الارقعي رقعمو معو : 0 رقع ل-ترور شعب نأ ”داعاملالارش: 2م

 و ع ممل 5

 نوادق نم 1 بافقو تاومللةر حلاو كرولا كورت هسه وو | ١

 ري مس لوطا ونرش يللا ارو بازغلاوةرافلاو بقعا هيلع انجن الفارغ رحوهو,

 ىناهك ارتشالاءلك اهامساهبش ً مود يقلاو بئذااورملاو دالك س رتغي و لقب وحر ىأ
 9 ْ هم 5 3 2 00

 الوةغلامملا شأن هروقعلاو باكلا هء صخ لور قعي عبس لكوش ةدي عنب نامة سلاف ب هينيديلا

 رو سس

 ”ككورو ةعساك عاملا ندرقاعوأ حراج لكس الاقي دسعو لاح ورلا ىذفالاروُععلاقي

 نءاهلاق لقفل ب هالراقعرملاى يعم هيمو اهل وةمشاملا رقمي رام ءوراقعاذكسح ضرأ

 قعحوامب اص 1 0 قار ًارملالاقدو ىارعالا :

 هود ىموض 5س

 هز ان ومدسم لاسم :ثكنلا نير يشب لوقف ىوعدكردص انوه ىرقعف قل

 5 ةمع مو موس 5 هو صدم اك 0 ا

 اهموقرم 2ع قل>-ىرقع لق وركذف هيد لاقاذ*ىل لءواهؤاعدىأ | هضديدشاهاوعدو تلوو#

 95و و2

 نيخراو ةلخمفلا لاى كر :دح ىو صا نا دل .ةومهلصأت_فنواهمؤشب مهشاكو ٠ ١

 هلوقددسع ولأ ل 15 اذتسباحالا اه | رام قل :رمعلاسقف ضئاح امنا فص را بهل لبق

 نا مال رافع شرم حن قاف ردع وقف لاس لا ايدلش نهر قاهر هعىرفع



 1 2 و ل ع ناقل كت ا حد ا اال ا يمل ا ا دو

 لج

 0 لا ا م 5 5 ا مصصصسسصل

 ءارلا فرح * نيعلال هذ عا راع

 0 م 7 2 و 1 2غ 0

 مار اراها جير لدم 0 :وقدررغلا ىلا ةعصعص نبل أع ةرقاعمد.ر لاف ءرسف 5

 ١ | رقاعتن ءاواك 1 ال ساءنباثب دس ىو ةثامقدزرفااون أب لاعرشعو هلادب تاس مدمر قعف

3 7 0 
 0 01 نالح لا ناكلبالا م هرمعو دريت الا نبا لاق هقلاريغل هيل عأ ام نوكي نأ نماالف اق بارعالا

 ا ل ه5 م

 ةعمسو ءاب ابر هواعش ءاوناك و رج . هيلا 1 رد ١ حاد وازه رقعيفءاحسلاو دوما ناب رات

 || قرط يدهافو ىلاءعت هلداريغل َت دامه ةىلاعتهتاهحوهءنودصقمالوا 0

 5 ءوص

 1 ” ال نحاس ولو ةوابنورصت ى أقول ارو لعلب الا نورقعي اوناكريثالا ني الاق مالسالا

 1 و ًاريعبلا ئاوق برسرْفعلا لصأ او هن ناو دعب هعمنصل شع هتفاكشف هناسمح مانأ | فاضالإر ةعيناك

 نلمس نال هنع ىسممامع ودك لالا رعبالو استمعت ١0 «ددبللازفورئايوهو فس لانا

 1 | لاقيموكم تاك يرتسو مهن تزاموعوكالا نبا ثيدح نم نا وهلا نيذعتو

 3 ١ نيتاسفس اب هارلا 1 ب ادد الحارهةلع_دوهبوكسهتلتقاذا هير

 2 ١ اع كالهلاو لت 1 قدر ملا فلا مهند بقرى بح

 سد ء_ 09 - 22

 عطقتنأوهو لذا ار ل هلم ل نقو كدليل ىأهقلاكنرقعبل تريدأ تاو بادكلا لل

 ؛ ترفع مولوقو ظيغلاودسلا نماهك طله ىأاهتراجُي اي احب مابا

 تنك بلا نيادشن اوريسلا ىلعردقأ الف ىريعي ترقعكا 3 ىسحتلطأ ىأ

 وهدم سل هم” 8 و مدر

 ْ 5 | ناريقعنا مب كارم لان تا وبسفو « حرزخ مأموقلا,ترقعدق *

 ا ةءو ص ر يد

 ١ ناديا رخل نودهسل هناك ف لكو لبو عدل اوقف ةحابسلا,ىلا عت هللا امهش وأمل
 دبس )و

 ول ]كلذ ىح رام :الا نسا لاق ْن اريقعن ايم مرام ا حاراصا منار ريد الث اهلق ًاامهب بدعي

 1 ٌ لاك ىنتاعواهتع فسح 021 اكدقلاَه د حرب نبا هارتاكوهو ىموم

 ا أ لاك هقاوقنمتماك عطقاذاهر /ث2ئاوقلا الا توكبأل جلا ذو هنمىوتلار معو ىرهزالا

 6 قره 0 ةةقانلار 8 َءقشلاى طماع ىأر 8 ىطاعتفدوُع ةمسضق ىفىلاعتهللا

 ه7 ) ه2 م

 اهرصني اعرق لب :الارحاننثال ار رةعرخلا لع ع رعبلا بوقود فدك ب رعلا دنعرذعلا

 الحر نا ءرص أ ل دقو 3 رو أى اذا هثوصلجرلا ةروقعو ريخوأ دسص نم مرقعام ةريقعلاو

 سس و

 ظ ا قدح كا درك 3 هتريقع عفر ليقف هت وص ىلعأب اهيلع كب زيدل ع ةريقعلا عض وفالجر ترق 9

 - د 2

ْ 
00 

 ْ ا لاق ءانغلاند_ يلو ةريقع هبوص عفر نم لكل لبق ىرهوذس لاق ريع ءانغل توصل ارعضص

 1 ًّ 5 20 . / 2 ع 0
 ش ْ لبا هلو انما سوس ل 1ل--حروهه- قل _قو ىرهزالا لاو ةعوطقملا قاسلا ةريقعلاو

 تدانغا



 4_6 (رقع) ءارلا قرح 3 نعلاىلدق

 حا عر ٍ

 ده شام 0 مو م 0: 4 0

 رسكلاوقرغتلاونيابتلا فاشتلاو ىرعشالا ى-ومو أ وهو حودمملادج ىلع دئاعد شىفريمذلا

 عضوم حر دأو المدي رض اناودتولا ىلا ءامخلا لفس أ هدد ريصق لل ببحراَصال اوتدبلا ب ناح 7 . - . 0 2 1 هه - 0

 ترا ذارقعلا برحلات قيو توك ااىلا ٠ نعحركأر عىل نسل دقأي ورح درو هلوقو

 ىلا لما ئشى دقو ةارملات اين الام لمرلا نم رالهلاولادجال رست

7“ 
 بلع م 0 وتس 6 واعاتيتج تينت

- 

 و هم ع ةمض ومص مى س لع 78

 اهروصخ ث عهد نع نير اَذَع 58 اهتارسمالالا نر رقأعن ندز

 لاق اشتدت الةفورعم ”هلمررقاعل المقوى رلارصتب نم هنالمالألا 90

 رقاعلا ربو أةماج ورب « الكوملارالفداؤملاامأ

 امش تمم. ال لمرلا نم ميظعلا ليقو لمرلا نم يظعل ار ةاعنا ل_مقو دك أوأ ةةورغم دل هر دماج

 لكمال نأ رقاعلا لاف ءرسفةناف رقع مهََلةفاَرَص « ىل رعالا نبا ءدشنأ هلوقامأن
 مص مر, 2

 2 رجم رو رق هنا ]كاز رعوةيناسا لعاب 9 :ركيلا اند كومدلاواهل

 هش صمم سام يرعب و س 0<

 همق ىثذ : الا ورك ذا رم بارو لو ةعدرقعي رقع ا هيدسر مع او ىدررحو

 2 ومو

 لاق ىف ردع ل خورو عمري ةءسرفو دعا >0 رمال رز

 نك هو هو سا موس م

 درو نمو تيكن م ىرقعو مار #2 قعر اعميرتلسو 0

 هلل الصقار ترانا هاا ىذردع دخ شد د فوربقع ل جبووقعتقانو

 سال ص يرو

 ىلربتعلااذهوريرعلااذهو ما ذهاملاةفاروزبْتر هلو ها 0

 هكا لْعش : هورحن معا وقدحأاوعطق ىأ هومر بعبلاَر ةاودار اذا اوناكل.ةروهتملاروزاا

 وعدو ةهمص هم

 و رقع ةراصأ اى ًاريةعرام< ههنا ثن دحلا فوتاكملااذهىفةءابنلا قوركلادنعورمشيا لد

2575 

 طقست ىت> كلذا+لعفاذااه 3 اًرمعاهرةعيواهرةعب ةقانل ارَمعوريثالا نبامرسسفي ملودعب تع ا

 : : ا 3 : ا نا
 وهو ف امعللا لاو ءاهريسغيهنأف هيلوعفم نع فورم مل .عف لك كاذكو | مما سم اهرصق

 3 ىرطمىراذعلل ترمع موو 37 سقل رع !لوقوءاهلا لاةءامهنمو هملععقجما مالكلا

 ارةعن الح رلارقاغتوهرحافو همراك لاقي امك رل,الارقع ىف لّضاف همحاصرقاعوا ترف هانعف

 هل اوقدد رداد ثنا و اهل ارةعاام أك ريل كل ديت ايراني هامه ِ
 120 28 م 1 -

 بسف مالك عابس ممبس نأد ان كلامىب تندناك اخ

 ْبّسَعلا ربو ماظعلا طي د رئان ل ىذ ضأن
 مسح ّ



 سوماقلا حراش ةراسع
 هنرش ام لك نيدمذن رّعلا
 لاك هلدإو لذ ناسنا
 «رقعلا ىلقعلا ىل لكلا قس

 رقعلاوه ل قو اغاصلا لاق
 هأ ةيفاقلاو3 ةةفيفخلاب

 هدفت ورتكا

 00 ان ا 3 10 0 ا ىلا سرا بمر" كليا فانت است >::” ففي هم ا م >>" نو مكانا

 ١ ا ا #2 1 ادق ب 0-2 مج 2م و ١ 8 . م 10000 :
46 37 0 1 
0 0770 

4 1 

 نةالاءلاقال ءارلان فرخ هب 4 املا قل

 7776 94 م

0 
 ع ةءعردة ع )

 يملا فتناك ا 1 ةديقرز ةعدشا لدقو

 ظ ' ٠ لم نزك نأزوجم ىح نالاق لجر مس انار ,رةءواهباوهل موتا ذا تامل دقو تاكو

 لل<ر مسا نم مهمعن بيلو كح مهيار ءافر نوذلا تلع>و هب واق نم دعو علمتك

 ام

 تاعجو عس ةينثت هنأ لا 4 ناعمسااب ىلارا.دانالأ# هاوق فاضي آب هذ كاذكو نال

 0 را 86 ة) لدروس لا ىف لَك اريثكل ارُْمَعلاو بارعالا فرحنونلا
 رقع ّت :رشعو ةراقعو ةرامع آملا ترتع دو لمح الد ًوهو محل ماقعتساوهو معلا ع و

 سس سس م0ثو5و) 05

 (َ ةانوهنر كسور ذاماذ اش ودعاممو ند نا لاق 000 هواراسقعترقءوار ةعوارقع

 .كلذراك اولا رهاطوهفرهطو ضماحوهف ضجورعاشومفرعشو رثاء يفد ألات رفعو

3 ٍ/ 
 لافو 5 ررعلاة مك هس اوهودقتعتنأ 4 ا تب وفك دنا 5 و

 نمرعاشالو رهط نمرهاطالو رُ 1 نمراجااو ضن مضماح ةلزعت 0 نم 1 ع سل 7

 وشو لعق ىلعم تاعي ئغتساف لعق :راح وه ا مس 0 ولكّذالر 6

 لاق "0من هلذكو قا يب سها دة 0 دعا :مسا هك أو لعق
 9 هو جوس

 اضيأدأ ااا اقر ع اورق لاَ اتا مهبترس

 *« رقعلا ىلع .دعلا ىالكلا قس 23 ل :اوةرم_هل ثم ةرمعة أس جااولاهورةعءانشنورشع لاجرو

 ثددحلاىق و ةلملةركعاذارقعو رعايا ا ب

 همس و ةه 7 3 و 6 م رم

 رظشاة أر !ءاربتسا ارهعلا لملألا ن ءىورو لمة 1ل ىتلارقاعلا مكي رئاكم كافر قاع -وزرتال

 آر اى عمسن لو ضلال نيل داوبالوقورقاعل دو ف رعب الا دهو لاق ركبريسغ غمر ركب

 1 اا الل ارو ةدلؤالو نوم اليو نصا خءاسنلا ىأي ىذلاوهىارعالا نب لاو

 4 : 1 ا تم ده همو« َّ ٌّس 0 -و

 .اهللاقيةزرخنرعلا ءاسفلو ىرشزالا لاف لل_عالثلاهيوقح ىلعةاراااهد_شنتةزرخ ةرقعلاو

 7 1" 24 2 2 و م ها ا 2

 ينارعالا نبا لاف ىرهزالا لاق تةطوادا لمس ةارملاوقح ىلع تقلعاداامنا نعزي ةرقعلا

 ه-و اهي وم 7 - 3 س ا م

 هد هرب أنبل البح دع ةمرلا اوذلاق ةيقاعهتنولا رقع سال رتع :وداةلرقاعلا ىلع قلعت ةررخ ةرقعاا

 ركل عمم يزل يمارسن َ امدعبنيدلا وساملا قالت لونأ
 ,) يس

 رقع لا نعقأ د و ايورح ذرو * حرذأ ماي نيدلا راصا دست
 هو

 نبع ١ نب د ل ا



 و ل ا ا ا قع ينام يح دروب ا يدع 7100 6-1 ا 1

لا و سوراندلاو راغعلا هيلع اراعالا نتا قو عام اريثكريفعي ذودس جب ىزاذع ٍ
 هرم سقي لوراد

 اويل ميرا الوفا دعس لبرهلا بسن هنالك كو ٠ نيلاندلبرفاعموههبسشأام ٠

 حلا (دزمع)  ءارلافرح « نيعاالمذ

 اديإ اهيا

3 

 بولاق قرفاعمل جر لاقي ممن ميقوخسأ نوع ناصف من رفاعمهي وبس لاق ”للسقر ذاعمو

 قابضو الكب اَمدضلا ندوب الك نمل )لوقت اكدحاو ءوذا مار فاسعم نال عجل ىلع

 ١ 5 كام و

 كلذكو ىدومم ل وقت د>اسمىلا ب سنلاكدحاو ىلع بسنلا حقولاسمناف ةعاججلا ىلا ب بدسنلاامأف

 رفاعمىلا بو نم ىرفاعمدرب ىرهزالا لاق ايو سم رح صفل ازحرلا فءاجدقو بو مريغرفاعمو#

0 ١ 

 نقاب : وةمسسفل اءابه سلع تاخد كن الهفرصتفى 00 وللا 4 ير قاعملا باشل !بست

 ا

 ىنلاراجبروفعيو لعمل هس عل اند قال رشم .ادهوءاسلا مضل ةءدن دوس ل وش: د ور ١

 قو يئقاوهوروفلاموذ فاي ىعسل قو روض رضخ ىف لا شاك ةرْشعلا نمدنوكل ْ

 هر ةرغلا ارهرار فلا نضرفطأل تير فقوعو رقع مولع دقن ق سيلا راسم ا

 كرخت نانا رحا هن ترا كلناو نسمع : ؟يسارزفسو مبارايات ((رزغع])

 دخأب نأءسهأ اون ملا ىلا اذاعمث عيدنا ثد دخلا فورذاعب لايف ةيسريغبا هلا مساراصمنهلا

 مايا 6 ىهورذاعمىلاةيو فم نولاندورب ىهو ىرف 5 نم ادعو أ ارا . د اح لكن م
 يود

 قف 1 عم ىدنعى ىرفاعم لج ر ونا اهرفاعمتا د ري ملعو ددصسملا لدهن ًارعنب أثر دس هيل دو دن ناز

 تفي فاعشو يملا مضيفات الع ىرعأ ىردأ الديردنبا لاق لت لا

 مييلاو عجلان ماقرمضب الامل امم ىلع اح هنالّر كالو َهق ةرعم قف رص التان نس

 ووه<- ءر :وه» هد 1 5 01 -- مه 9

 رفعلاماقرف 7 و را ورغعل ند وسال اى اريسلا قى .وءايوسأ 9 وروقعت وراقعو رقع ودد>اولا

 ءاسلا ةهضرفم غل «نماا عاب نوكيا ةمضلالا ايكو دنا نالطآفرفعيو |

017 

 سنوي لاك لمي لكم هنال هفرمدت) ءابلا مهبل اذار ءاشلا ارفعي نيدوسالاورشعت نم

 وو

 همم س سو

 رودس ىهمليقهدوعبلرو ةءيهراج ىلع جرخهناةد عار ات ددح فو ل_سوهيلعدللا ىلص

 هو“ < و همم و

 نءىردزالا ىدحو دوساكر ع مخ صرب مريغصتود, وس دوس ًاريغصت ىفاولاك كب ارتلا نولو

 ا 0 وى

 ءاوسأ ٠ نم ىرافعو ةريضعؤ ءار 0 قاشن ورب -:هو رو نعي واف فرفش ارامعلل لاقي ىأ ارعالا نما
2 - 

 0 ناعضوم شعور

 و مآ“ سو 513 59 1 00 6 ع

 تبع يقتل د 2 رفع دعا ىطأاقالد._ةا

 ع 5

 اعاد 5 اي راجكير وأ ىَرتعب تبدع عاقرلا نبى دع لاقو



 رافع حدقا لد لاف و هلوق

 ىذلاو لصالا فا ذكهزملا
 حدقا ىلاد_ملا لاما ىف

 دعيددشا م. خرمىفىلذدي

 رثك 1 فزاملالاق خرأوأ
 رافعلامث خرملا ارانرصشلا
 لاقي رجالا لاهت ىلفدلا م
 اًدحاق ال-ر تاج اذااده

 ايليا تس اة لج لع
 نبالافور شامه عقب نأ

 ميركلل برص ىبنارعالا

 هدكن نا حامحال ىذلا

 هييفعم ورك هأ هيلع ملت و

0 

 1 أر هعو اول يطخم فصلا فلج كلذ ل هقيامرك اوكلذ ىلع طصبف قش ع سطع ىد>اهق

 مير اوع در و و عررلاول || ا ارفعن ةعب سانلار نع فسح ؟لاقو ةنامةيشسْلَو 1 يعلشا 3 || لا
 ىوةدمعو و 9ع وه س

 ىنلاىلاءاجالخرنأ ىورو لذا نرفعد «ىل*أ تبر قلد هد ىفو نالع طدم

 ه ”سو ا 2 5

 اناا امس ن 1170110 لسا راتب حا 1تد رقاملا لاقتف سو هماعهلنأ ىلص

 3 | نا ليو هو رئالا الات فاقلاءوردقونورفمي مهلخغ اب ع اش ايحاللسا اهكقلت

 7 - ع 20 * 5و ع .-

 رتب م قسي ماهل ٌضفتشا الكل ٌىسدالامو هنيعر أ ىسلادعيلذتلا اري نراغعلا ىارعالا

 حاَقكراَمعلا وامن ”[هانرك ددقو «ةمطن اذا اه دلو ةمشحول ريع نهوهو لاك قسم شسطعننأىلا

 ىليقودانزلاهنمذخت رشه اوف اقلام نمر شأءافلابوهورافستلا اك لاقيو لسا

 7 ا اف تاتز هئامهو راغعلاوخركااخ ا اهترصش ءاشنأ ا انو دو ىلادانلا بأ ارق |ىلاعت لوق

 || قام ًاردقو ىرعزالا لاك مبحدمقمفدانزلا هناصغأن هكر 0 ب ورهشلا نمامهريغف ضليت |
 9و جور ساق ع

 خرملا دم ساو ران ”رمشلا لكفل 2 ىلاعلا فرشلا فلما ام-مببرضتن رعلاو ب ةيدام 1

 مو نو سم م 55

 ندن درسا انتاهت ؟كلذو رثكشساذحتساو رصشلارث انين قام للعام مف ترثكىأ راثعلاو

 00 رات حدقالثملا فوارانر مثلالقأن !تادعلا وانر و اا عرسأ .سهدانز وأ 57 ممشلا رثك أ

 ْ ةسسيرامعلا نا ةارم كابا ارعأ ضع: فريخأ هنو أ لاق خرأوأ ؟َتْيشناَددشاَم خم وأ
 و

 04 وهراشروتكا اب 0 ا ل أراذا ةمغسصلا ءارمسغلاّة -

 ئدعالا لاف هنمة أ سحا مساةاَمعَوةزافعدت د>اودأن: ٌرالداج كلذإو راَوَحرصش

 م 0< و

 هراجتنأ امان اجان 3 هراقءا هاتنا

 ٍ و هم و 02 7 9ي ' عمور و

 مدا تودلملا د وسلاريغعلاو كاذك شن هريفعلو م 0

 2 2259 س ه9 شو رى ءر م
 اراذقازءتس لكلاب فارعالان بان ع رافعو ريغ كلذكو مدت ال راَقَعوريفَءْوِيوَس

 ع 2 د

 0 امش ىديالىذلاريغتلاو مداالب زكاوهَوراققلا ىف ةغارامعلاو هع *الىأ رو ارافعو

 تيمكلالاق ءاوسديفث ةولاو رك ذملا

 ساَسو

 ارفع نهرا دهم تراصول هللا نمنررععا در اذإو

 ىرهولالاقو تيمكلاتي .دروأو «ارفلا نعش ىد هال ىلا" ءاسنلا ٠ نمريشملا ىره زالالاق

 ا
 امهلوأ فىأ ام رع رك اودربلا ةرمع د "الد ناكوأمسشاجت راك ىدب الىااءاسنلا ن ريفا

 هك هم 5

 لصاوهن دش قائكأ ارا ةرعورملا 0-5 غلءافلاو نع علا مذ 157 22 قت الذان“ لاش



 نعوانتْءنمىوهلا ىنادت « امتاووانتْنعنمرفعىلع زارلا]

 0 ا لا ا وا ل ب ىو تو را يو را و ور نو سر 0 ل سد ب اا احلام ل ا ا ا ا للا دع اجلا يدر را م نورث »سار 0 0.1 لإ يتب ا ا قو
 10 6 : 7 9 اقرت ماس طا

 0 (رفع) ءارلا فرح + نيعلا لدف

 جتا ُ 8 0-1 : . #7

 1 دلالات ارا وعلا 20 ادوهر عونا لاقو د_.ءالاو»ورمونالاقذ 1

 هنذب برو 0ك ارال ىدعتنءا ردا لمراد ىجمصالا نعمتاحولأىورو ديما

 مع رح

 ىمحالا لاو ةدد_ثمءارلاونععلا بكب نب قع تتلف وَ طداض لك |لبقوةدْسأمْنب زفعو
2 5 

 ةفمفخ س را يع 0-1 سيرك يدلا هي رفع داب نوّرفعو لشمال دلب مسا ني رهع
 ما هو دموص

 افةلار معة مهر ل ا رمش طابنألا مع لا هرعس سارلاةا ارفع ةلاعفلاثم ىلع

2 

 نيس ا كذو عزفلا دن نرعتتشي نبأرلا طسوى تا انلا تارعشلاةارغعل او ا

 ىلا ونا ار فروا نما دل رعش ضلاةُفملاوةعيرالا تان فالص وكنا | ْ :

 نالفءاجلاقيرسسكلاباميفةارغعلاوةب رفعلا كلذكو لاق ش ارهلاد_نعمشوفايملااهدتَري | | 5 ٠

 ل ةعو هير فعارشان هيلا طعس قابلا نابْسعءاجاذاهتيرْفعاشفا َ 1

 لاقي ةرابزلا ل5 رشعلاو دعبلا ارقعلاو رزاتللان 0 ملحعلا و 1 كاركيلارميلاو رسل

 ع اخو 5و

 دع ارقعورق ءالاءانقل اسلاك دفع اراوطرمما اوةرايز ”لقدعتى ًرثعن عال انت انام

 ربرح لاه هوةورهمش دعت لدقو نيح

 دع رعدمصملا ناانأ أ #3 ردسلا ىذينيخلاصلا عج رايد
- 0 - 

3 
 و

 هو 2 ١ هم 5<
 رفع نعئاطعن كابتل * مهلة فتاطاط نئلف ىل مالا نا صسلال ل :

 هنأىلعلدو ماعالاوامنرعل وسال اوناكن او منالىلاوخا نفل ءىارقعن 3 ا

 هم 5 / هس ع

 رمل دلتا حىلا 5 331 رش نماعبجىلاو ثا اذهل ةةوقنلاوشلأ لع

 لوقامأو ىوولادق اور باشا نلا ىراوه دس نبا لاف ةهدشلا ىهو سداك اًنهه سما |

 5, م و دس تو مس وو

 ا -
8 

 تأبا اقلاو ى 1 مدع عد ..لعكأو 2ع لع تربه لوقفة :. دملابسدملا ىقماخ أرح -هناكو |

 | ترفع اناثاخ حلاو 5000 »ىلع هو هرب هأ نأ ىل جس نكي انريغن ءرىأ

 رثووفامف وو مر علامه ان 3 سلا رهالوقهنمو ضرالاا لل ىأ كد

 مث

 عر وللا 0 كيذلنغا و لزم ١ يقل قارا لارتنم يعادي لع ىهليقورشروناعك

 قسبالاماأ كريم ُمهمع تدر 500 راب ماأ مس 69و ه س57 ع5
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 دسالاوهورعونأل اة هلوق
 ىف ذكه حلا ورع ولأ لاقو

 هديك م مأ ررحو ل صالا

 (سداس نرعلا تاس "3" 3



 ا : 0 ورم م را شيع ا دل ا و ا ا

 (رفع) ءارلا قرح 3 نيعلا لصق: ؟54+

 البافصي ىمتلاال ني رعلاهت ةيوقىأ ةانر مع ةقانو لجرغس |]

 اهتّيْرَدَعو رادع »2 اهتامهصم ىلا قت أتاح

 تان .الا هده لبقو ي اال يل رفع لج لاقيال اوىرهرالا

 من اشر تايملا شرفت 00 0 اهضولا لك تيروف

4 

 اهئافخ ىناجزوهتلارب 23 ايتايداد منوها: رم 5

 1 | انه لارج هلوق
 1 ا ل ريغ ىلعَر --ةدامف مدت

 رع هلا تقسو تاس لا تيب ذهل ن أدل ةنوجرالا ذهدشن, رب رحهعمساسلو لاق || أ نهامباوصلاودجولا اذه

 ” .١ مالخاوسأت نأ عهللاقف 35 | .ادر نمىنلا سورعلازتج 00 ,لقلاهلوقأ ف كف |[ ْ ىىيبعد هما

 م”دو#”“ ه2<

 0 ل كرش * م كظمةقيقعلا يجاىوقل لوقت

 مو لا

 عمال بسلا دراماذا انام #2 ةيشعتافدرملادنعقنوأو

 آلا نب

 أ اذ هور هريغف تافرلا دنع ريو هلغىذلاو نمكت ىت نكردأ امءاشعال نكرداامّنكنا هللا

 ا هلباوى فيك رع + نام رتدقو كرب هر ذاماذها مسني ىساهت ملا بسوهتدسلا

 ا - همم 89 و

 ١ اناكحاذاةانر رذعةودوىوقديدش كرة عوت رفعو ةيرافعوةب رفعورةعدسأو معأاعت

 نهد :نأانماو .رارتلا اوهىذلارغ ملا نمنوكيأاما ىئنالاورك ذا درفعلا قو نيشي رج

 ] 35 اوهس ركاذادسالاهرمتعا لاق وبداحلاو: ةلانمنوكي نأاماو رافتعال اوهىذلارغعلا
 هم يي ىنيزو سمو نا 2 نب سلس

 سدس مت ةراودرو دتن اطيح لوصف لما بارتلا اهاوأم ود برعلا هب ب مسني رفع

 هرم ص

 قنا لاق هو د وسسأه د < لالا نم ىف و الع ص نارتلالتم هرت دوه اذاناهفوجف

 ناالاْنرْكَشنلاونِح بلاك عجلا لعق جلا هن اكف ريدورمطك الند . وسسرك ددْفْنب ٌرفعامأ
 42 رك م وم

 يار فيز فحق عسل و نورك فلا نورا بقايا ذه كلذو اهرفام هش

 ره رص

 نكن ورفع اذه عف رلاؤهيفلاشنأز ار روق 0 ءزفع ثمل اوةوهورخلا عضومى عمباماو
 ءءء

 كتم ةاقرلبا عضوميفوهوامافر ظالاه_ءفقنوكي نايس 1ناكلءاملانعفرلا عضوم ىف عمسول

 و. هم

 ني رمِعْنا ويلا بالم نبا لاقي ونيدجلا نبا لماكنلا لجرلا نب رفعت اوءايلاهسبف
1-2 

 نرفع تبل زيسهلا نوني بلال نيل ناونعاسلا وسأ نين اللا ناو نيس أن
 مه دوو 0-0001 ظ لصالا,ازكن يسن ىتاب هلوق 5

 نباونيساا عرس نينابغلا نياك يك الام تأ نيعبسبلا باو نيسيلملا وميت او

 لاق هو سنا الو ّنِج الود اال را نال املاثياو نيلدرألاَد انما

- 0 

 ”ل وص

 ريسفتلا يفافلتخاو لسثملا ةءاكح يف ورع وبأو ىعمدالا لاا كعونب رفع ث دل نم عمال ها
- 

 رم ادرس ص



 51 (رفع)  ءارلافرح « نيعلالسق

 < 2 2-لا ل 7 ها ا

 1 رافعلاو هادركيس جدخ ةرالا نيبت رقعو هيرابتعو شوكت رغءورمع لسعر

 رئي راقعلااهالني 5 سب مر نيماطلا تر يرطدتلا اودحاووهو ترْمعلا

 ءارتع اهلا تريصءابلاَت ةكساذا تياغو رافعلا هوتي عوير ف ناطيش ل بلش لات

 ةمرلا وضل ولا رحاذاو
 <38 1 يم

 ٍبْضَعْتمليللاداوسف موسم 37 َ 0 21فتكو هر 6

 9 كوت فسم ىهو 0 د نو 3

 ءاهدلاب ساس كلم ىأ ارفع كلمم ةجروةوبنم كس دلو ثدد كفو ةيعادلا يفعل
 57 - سدو

 لاقل يزتتلافوُدَر ةءةًرهاو ةنطم#كلاو ثيل ةراغعلاور شعرك اا ثيمخلا مهلوقن ماكاو

 عمهسبف ءااملا سهالا ىف دقانلا لاجرلا ن * ماد , رفعلا حاجزلا لاو بكن ١ اأن انمتيرشع /

- 5 

 مدلول لاسم از هيفاولمحتامئاذهو ترتد قوءاهتو تي 1

 نم ءارفلا لاق تن رفعكن يرفعون رفع لجر وة رفع: أ سها ىلابعللا ىكحو 20 ةلالدو

 ديان تن :رعلا نمو ىقا و وتيغاوط ب توعاطلا جف مهاوقك اةعهعمك د .رقعلاق :

 ةفصلا ةدوهعر خت ها ةفص دشن 5 ءارلادب دش رفع ل جرو رفعت أم ارم لاقو ترام

 8و و <

 غيارات خالل 21 :تةعن ان" الارث ضو

 م« و توم م 25

 نالقلاش 1 معلاو َنوبرشعلا مهورشعى أ كرد ث يبخل لاقي و ثيللا لاك

 هد ه را ل

 له ابرالىذلاةيرفتلاَدِ علا صمت نا ثددحلافو َه ةبرقت هب رفعو تن رقت تن رفع :
 سم ص ساد ص م ص م

 ا ىولطلا لق و ع وذملا عوج اوهلمقو ت تس « رعلا هنم ورب ريرسشلا ثييحلا ىهادااوهلق لامال و

 ءانلاو ةيرقرشعي ىذلا ن . نب. يوقلةيراعلاو تبرع يرثعلاو رثعلا رمش خلا لاو ٍ

 قاد الا , رفع ءانتلاو ةغلابمللا مف“ اهلاوةرفاذعوةمذرشبقاحلالاةيرافعوةبر ع
 3 نع سس تا

 0 2 ومع

 نزوبر فعورشعدس ًلاقياّيهادتوقىأأ زفعاتيآردمو نقود ليدْنقب

 6 وو و ه

 ةماكلاوءاهاهلصأوة دئاز ءاتلا ىرهزالا عاسنا هب رفا رولا و ميتا و ٌاّريط

 دمع ىأن مه ديس هب عّضواممواضي  ىاب رلا ف ىرهزالااهرت ذدق ودير ةعورذاهلصأ ةمالث

 تانيىالص أن وكتالءالاوالصأ ءايلا لعفةاء ف لاثمة ير شعلا فاصملا ىفهلوقمالس نب مساقتلا

 لاق رافع :ورافعأ عملا وسلا اهدلغلا لقول عاممشل ارعلاو ةعبرالا |

 : ريكو تعلا #* هبافدعمرافعأ نيو ادا
 ع هاا ومع موس

 قاحلالل نون اود ةديدسشى 0 د |ىنرفع ةوملودل 0 ىو“ ىلعفوهو دنسالا ل 0 او

 ا



 (رفع) ءارلا قرح هه نيعلا لصو 0م

 ه2 تو

 نآو اهلسرواهلب اراه ةلقديلا تكة! سانا ثدداىفو ضريبتلاريفعتلاو نب وادوس

 امانغأ !قلدسا ًاليقورشع مغناهيطلخاى ل اهنولاملاتفوك ال اهلأم

 و 3 0 2 00 : 1

 ا! نرهتلا قلا ص والاد در 0 "1 ىلامللا نمعأ ارفعلا واجيفك رلانافاضم

 1 ةم ه--# 7 5 ١

 ةسسشحولا ةرقبلاداور روُهعملا ل. ةو ضرالاب هقول :راكوهرغضا كلذ ىعمف دشن اروذعبلا ليقو
 و رو

 داووهو فشلنا وهريثالا نبا لاك روفعملا ىرحام تيدا ىفو 0 |

 لسدللاع رار دوج وقبل رانا اعلا عفباولا 1 ظأا 0 قو ةمشحولاةرقبلا

 هر 6

 ةفرطلوقو ةردوروفعد ودم 0 وة ساهل لان اة سهلا

 ردح وعم ليللارخآ 5 انلحرأىلادسبلا تزاج

 ءزخار روفعيلاندا ارق وعيا ن ءفلختملا نهرا فوق ل مناسنا صخشيدا ارأ

 وأأموب عاضر رلاهنع تعطق ءرمعتاهرإو ةمشحولا ترش رفعو اذه مرد ليلا« أ نم

 ىستاس كاد لع ماطنتلا ىلا هن 3 م امانأ عاض ,رلا ىلا هند "درت عرضي نت فاخ نأف ن نيمول

 لاه ةقانلاوة ارا فدسع .ولًاهاكحو «ءاطفتدارأأ اذا كلذ ةرردتعدلولاو ريفعتلا كاذقهيلعر سل

 اه د وةشحو رش رك ذيدسل دب 00 اوكلد ل ةملعفت مالاو دعو وأ

 و صموصو و را و و موه و

 اهماعط٠ نام بساوكس ع 0 هواش ا ران ده ةرععمل

 هم )7

 هترفعذ سغلا با ذا همسرَمْفا ىذلااهدلو هنادسل تنن ىفرشعملارسسفت ىف لدقو ىرهزالا لاق

 "طق فرفعتاو ىرهوخلالاق تسلا نبش أ ىدنعاذهولاق هتغرمى أ بارتلا ف
 و 8 م امج

 ىأمضلابر فعن ءانالف تقل مولوقنموهلاقب ووصلات ناركلا نم مءيتاهيدتةأز ا مس

 هلوقب دل دارأ ىعملا اذهو هريصك] ديوس توران امنارم هور وشد عل

 دشنأونعتاذاار د ىلا ردت دمعسولا وقر فعمل

 تا مو 10

 نكمداو عزجيارغلا هيف 6# ُّ هرعت ىلاطلار هيوم رخو
0 

 ءالطأةلزنجمئام ئانَمملَطو هاتر رك ادقدن «؛ئامقثكل لبا عاصم اذ ملاق

 دارأ كار ءالا نسا لاقو ءاعررم نكمأىذلا نكمملاو شحولار ب.ارفلاو تهت رغعتو شحولا

 ناكملا كلذ,ءونلا ناكف هر ديذاراركن هو لاك هدد#تعدحا اولجلا و ىلطلا يع ءول ىلطلاب

 ةسرافا اذا دسالاو .رةتجاويلوةبلارارس نم تعودوا تن نكممداو هلوقو لاك لجل ا نم

 لحرر

0 



 ا ا ا 1 وا ل ا ل و ع 4 ا ا ل لا 0000 0 100 0100010

 بمكديصق ف ورالاو الا فاقلا كوري و ضرال وْ انور ضخ اه

 38 9 ةوم و 89 )وس

 ب ذا ديل روقعمم وَما نم 200 « امهشعنمأع رض مايقو دعب

 وتو هه

 ةرج قرب ةرذعلاو ول ىأذالصلا مث ولاو ذاعلا ثيدحلا ىفو بارتلابرفعملا برا رومعملا |
 ١ دو ع 0 ص ع #1

 ها ارس ىذلااهثمر دال لسقو رج هّضاس واه ىذلاءابظلا نمردعَألاوردعأ اوهواضعرضغ ا

 ظ
| 

 تيمكلالاق ل ةلدا هبا ىهوقانعالاراصق رج اهضا.ب ولعت ىتلا ءابطلا نمرغعلاو

 ارفع هن رقى عدا انلهسدبكي 23 انكار اروقراسح ا ذاكو

 ع ضمانا ثوكت تاكوناسلا لع هس لو هنقظ لوب
 رم عمد ع هم

 كلذو هنا ارفع ن رق ن عسانلا ريض أوه رج أنبا ٍلوق هنهو ةمهادب فامرىأ ارفع !نرقنعأ ||

 لجرلا لاقي ومب لزتتةدشلا ىفمهدنعالثمراصف ةمسآلا ناكمتورقلا نوذ خت اوناكم سجنا |

 نسنقلا ع تحا لوقو رع أنرك ل عَتنكهضلقتةدش و هئل تااذا |
 5, سول هو ع |

 مد )2 مهمالكن مورَفامت دقو ضد مرفع ديرو «ارفعأن در ىلع كات أوف 75 ا

 هه و ومع

 لانقغالا ضع لوقورج الا لمرلارفعألاو ضددتى أه نمرفام جيلا مفتق لل ا 1

 هم هم ى صمو< ا
 نيب خسصناغوبصمىأ ب 0 ب ةءارغصتن وكيت زو هرفي ظ

 ضرُأو ضاسلا ةصلا امو ءامو ضاسبلا ديدشلابس يل وص الار قخألا اوةرهخاو ضاسنلا ||
 .ضرأ ىلعةمامقلا موي سان و و ن وللا قاض اهمذ 5 هاوقك 0 هون لءاضس ءاريشع

 رفعلا بلعت لاكتو رمقلا ضاسا كل ذوةعساسلاو د ةنماثلاوةعباسلاربشلا ىلا ن معلوف |
 هيمو ا

 ةمزرو .انافو تيل طيبا

 ىداوهاك ليمن ىاونالو »ع ىداداكلايلارفعام

 نثموهلدقودوسااك رمل ىلاللا ىأ ىدادلك املا ارتعسل رع :د2لا ىو اهرخاوأ اهبلاو

 هّضمو 97 وهم و س

 ىمءالاودبز زوأ هيطبأت رفع هفلخ نمير ىد هيد ضعقاج دصع اذا ناكهنا ثيدسحلا فو

 ا
 أ
ْ 
 ا

ْ 
 ستسواههتوهو نزال مص ن ولك هنكلؤديدتلا عضانلا ضاسنلا, سل نكل وابن ةرثعلا |

 دكا 70 ا |

 : يس جا وام 8دلاع ب

 مدنمىلا بح أءار يلا نروح هل ند جفو را كرا | ٠

 5 (ضع) ءارلا فرخ ب نيعلال صف
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 || ند ىهو ضرالا ةيالصو َفافقلا نكست يتلا ىهل.ةور معلا ابلتلا نمدي زوبأ لاك ضد هنأر أو

 لصالاؤفضاس اذك (؟)

 ادكهوهنوللاناعن هلوق

 ها ررحولصالا ىف



 ها ررحولصالا

 (نع)  ءاراقرح « نيفلالسف 1
 2165 ام ا م

 دوت علاكىراظعلا سور 5 هنحف سد ءلاكا دغ 3 ودارخلا

 هو ! ني اص ع

 عجلباو بارتلارهاظرُمع اورفعلا رع بس نلادصعل اوهرازإة رح ةدو ناالان اعلا

 د هه ل ساق م ص ه- 5 5 صصص

 | ب هاو فلو عوار بار | :رفعو رافعأ ||

 مو مو 0

 ْ هزخاآى لاق كلذإو اولا هدو دي روظأ نيب ههجو د ثرشعي لهل هج نأ ا ثد ,.دحقو

 بي ساني سل

 رب رح لوقهئمو ةلالذادب ري بارتلا ىف هو تفعل ًاهتمقر ىلع أط“ ال

 نباص تا ومع و دى ايه 2و

 ارقعل مكاو ناسش ىأراساف #23 2 ع :ركيلراسو

 هو م

 ا لوعفملافذذ هلل ارا نزكي نأ دنع نوص وطنا لاقر ةءلدارأ هريسفتى لق

 ممم مه

 ببرود ل لوقو ضرالا هدب ررضهرشتعاو هرفعو
 وم ىو< و هو ع إ هدوء

 ررئذخأ بالا عة دئأ مبلغا تءفل ١

 - وى هب<
ش .رفعرصلتو) 1لافو بازل 000 ؟ ةءئركتلا لا

 ( وت»رصن ىأ لوق حج نتا لاق ك

 : انوهاذا ارقعلا ةليقالحرطلا دعب نارثل ا اون 5 مسا انا كلدو هيلومءملا

 ص

 كاع زدت علم وصتل كلدْزاح ل#قار رقعتزملا نيس ازا فدكف 5تاقناف بدلباوه

 : ع : 2 00 2 5 7
 ىمدالاهدشن [امىرتال ا هرواس وهن نادي بارثلا وهذا علا ىلاريسرانغا هنأ وردا

 غابدلا ف مادأم دلحلا قالا انا اًهيفأ ٌة يح ىهو اهدواب ىف + قيفآلا َنْصْعاَدَمَنشو * 5" 000 -

 كللذ قلطأو اف دامس غابدلا ىلاريسيدق ناك مل هنكل اوٌكلذوهْثو تاهاودلح كلذ ل قوشو

 ْ ارم صعأ كارأ ىلا ىلاعتةلوق ء_:موحخو ةعقوتملا لا اروصن هجو ىلع هبل ةلوصو ل بق هيلع
 5 هء#

 دازب ىف شعت نأ كلرسف * مع ةنمت.متامامادا رعاشلا لوقو
 يم

 مكدنائأ نوني ماو تيمنا لات ةوقيلعو لاا توكل ئسوهوانيساعسن

 3 رع

 ايوسم نيمو ابل 5 2 انا الظن قدزرفلالاه .نووقس
 و

 ةبعست ناكرشعلا ىلا يذحارصيالنأ 1 نكمدقورفعلا كاريصي مالا كلو مسن ا زاحاذاو

 قانالفت دندن وكلذكب ارتلا دن و درةتعاو زاوملاب زي ةلامصال تيم هلالاتسمى ا
 1 و

 ردعمو بازتلا ق هحولار عم وهو ل ريع ترتن ءىذلاز ةعلاو ارت ةءتضيت افا ىارتلا

 وصمم

 اههزعش ل اطالأ رس فصول لا هتثغف ضرالاه.تررضاذا ارا نفتعا لاقي و هحفلا

فاثك أى ئارذملا كت ضدرالا 01
 سك اسر !اماذاو 31 ه

 3 2 هو 2 مع

 هرب ىمست ضرأ لع قعفل ثمان ىو رفع فدا رع ند المع قطرالا لعاعرم طقس أ

 اهاوسف

 ا 7



 ا ل ا ل للا ل عن 1 1 5 2 57
 20000 ا ا

 1 ا ا لا ا ا د اك اعلا الإ ل ا
 ا 7 د 7 ثا 1 ا

 61 (رظع) ءارلافرح » نعلالصف

 لا ةراطعمو راطعم ىهفاهتداعز هكلذناك اذا
 َ 2و و و 2

 هراجا يمماف ىعأ كانا هراطعم هلدطادوس قاع

 |ثنوملاورك ذملا ىف ءاهربغي هلع ياو رتل مهلك ١ لاعشم ىلع ناك امىنايعللا لاك

 عبد رئيس اناك اذ: راع رماور رطع لح .:ليقواهرت دف سو ءاهلان ايفل ردا و تءايسافرك

 9 ارملات هرطعو بطال بح اوظورطع هعجس ورطاعل حر كار ءالا نبال اجو ١ ارطعتي ناو مرحلا
 يو مد و -5

 ورعوأ لاول ةربكلاةركاون 00 طم ةرطعة أس هاو تدنطتاو طعرطعتر مسكس ا

 هلسنكي اك | كي دا فوحيوزتت ديوتي قتماق اذاترشاوتإلا

 هانا ليتنا البقول اجرا رامعر هظيامكم هك ررَمْشَت ىذلارطعلا دارة لاجرلابنهبشتو

 . 8ع ع .٠ - 3 8 ماو 2

 اداةارملا ىمومىن|ثد دح ىو نايقاعتءارلاوماللاو با ضخ الو هيلع ىلحال ىتلا ىهوماللاب

 بع ثيدح هنمو سطلاوهورطعلا تل معتسا ىأاهكر اودك موقتلا ىلع ترضو ترطعتسا

 ىرتاسوى ةرطع |ىنطن لاقت ةدسع :ونألاكارطع اطل ىاب ريع ارطع |ىدسل ف شالا خل
 9 يو , 4 س٠ 5 0 0 00 .٠

 أ عاج لحب .رلثقلا ىف هناكهلاحاتحامك عنعو هلا جاتحتالام كمطعب ناكلذلاسةيىرذف

 ا اى .وك 22 5 2 قام 0

 اهمسعن عمت قوسلا ف ا تف احكياداةرحاتو ةراطعو ةراطعمو ةرطخةقايو هوسطفاموق

 لاقرطعلا نمدل أ رايب ءاغيصا شراب ءوأ ىلعن اكىلا ليالا نمتار املا ةفمنح هاا

 دساجتاك امن ماولأ أ ةرغم ىصح 03 ام 1ك تا رخل دةنمنراّرملا

 ةفشو ا دشنأ قرا يطا 00 ارعالا نيا ن ءةديدش :رطعموراطعم ةقانو

 ومع

 ىلهاملا ىناعملا بك ىفتأ ةرقو ىرهزالا لاك 7 مرت تو

 وأ هقارب وف م هر يع ه ”سو<

 امهاربك ة ةرامعمعلاصو ني امهأ رتصر لطو 06 امهاسن أ اليراع ىلعوبأ

 ةرطع ةقان و ءاد هوسا مالز ار لظى و رطعلان مذوخأمو ورعلاقءار ءارجو راما

0 

 نتالاواملا فيجا الوقامأو ةعركى أ سمر ءوةر طعمور |لعوقو

 نيو و موس ع 0252

 قليلا نع ) رافعإل كينان ارطعوريطءو راطعلا دي رب ةناف يريطعملا قدك أباح عملا »ا

 ىف هللا كا كَ ةماعلا نم'التمالاراعلاودي نومك, نوداكت الو يار

 53 ءءء

 قلل سرع ل هير وتاكالا ثلاىأن هه ئلتمملا اووووظت جبر رع رراالاو يول :

 بر اني ل. قوريصق ل بةوريصق الع ءارلا فغير وع عولرج )2 ره اظتملمقو
 -ءو وسمو

 روك ئراظتلاو م«ثدضلا ثوللااذررظلا عطل« دشناو ظيلغلا ىوقلايطظءلا لبقوءاضعالا

 اذكه ىرطعأ ىط هلوق

 لاثمالا ف ىذلاولصالا ىف

 ديدشتو نيعل | خفي ىرطع

 سوماقلا حرش وءاطلا

 لاقيةدسع :ول أ لاك )9

 قاذكم (ىرطع ىئطن)

 تاهمأ ف ىذلاوزمسفأ ارباس

 ىرئاسو ىرطعأ ةغللا

 هع *ورتك ما ىرذف

 لصالا,ضاساذك (؟)



 (رظع) 2 ءازلافرح « نيعلالصف ؟ه1
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 0 35 هريفاصع 0

 مو و وو

 ىلعدف ”وصرع فاك الاز ر 0 5 ريماسملاب 5 ا 00 هر د اق يب مم ىعن

258 

 2 | ااتشو[ستقرونسصاا طضخضوأ 0 .دملا تمارحدق ثد د_لطلاىو نأقلا ٌْ

 ه2 4

 ناعم دانوأ عير بتقلاريفاصعو لاق ريفاصعهعجب وهنا ديعدح نقلا روع ةديد_د
 م و

 تان هيف الاداح وأ بعمل نادودمناد:ووُنح لكس أ ارفبتقل اءانحأ !سور ندب

 ه2 2 هم

 1 ء هد بالاك ةرسل وة - كرمال سرفلا نيب نان ظروفا

 نعي وطعم و نيئسعلا نيب سس رع ا ةمصأن تدم ىذاا مم اعل ١ وهلم ةوابتنءلصأ ١ ةيصانلا

 ةهموثةء

 10 و هلم ت1 عامنلانيندابن ننام كس خامدلا خرم تحت غامدلا

 هروغضعوأسارلا رقما نع «  هريرس 0 ار

 بصعلا نمنسانسلا ىلءامريفاصعلاو منا غلب ال سرفلااةَرغنملئاسلا حار «شلاروفضعلاو

 كمن زافاصع تع عاجاذا لجرلل لاقي و تول رمصعت هةنع ترف هعتو ةماعداولاروغصعلاو

 نووسر الفلا روصك هر روصدل ارصشلا ن :مادرص نمرفاصعل اىرهزالا هنطب عداشض تق لاش

 نبا لاك هريفاصعنم ةقان ةئاعةغبانلل من امعنلا نأ ىورامامأو ىلثم ىأز نصر مثلا اذه

 راسم اهل لاه بت احنردنملا ن :نام_عنلا ناكى ءرهزالال اد هق ةواناتقن مدار ًاهنظ ا هدمس

 3 لبا ارذمملا ريفاصعىره ولا لاق ئروغسعنيمانلا ىذ ل مجلل لاقي ورعوت أن امعنلا
0 

 ردنل 0 أنيحةغيانلل ىدسحادح ل نئناسحلاق بد :اهنلواملل

 نماهأ لعمل ش ةنرا رق نع شر هكذا ا ةتاوماسحو هريفا صع نس ةَقأد هنا

 اريماسعلا ثلا لا زر اداننلاو كتكذسو لا 2 رمصع) 'لوامل ناطع
 و ةووسد5 5 «موص ذو

 عاجتلارصقلاروعمملاو بالودلاوأ دومصعلا كار ءالا نا روم عاهد تاوتونصملا ءالد

 هسا نم م ومص ج

 وهليقو نملا نم جرضع (متع) عضو مي «(رصتصعا)

 (ر دع اهب حابىأةملكب رضع .ءونيغلاو نيعلاب رضاغلا كاذكو ماخاو ثاعلاو عضوم مسا
 0 و وسو ه3 9 06 < <

 مدقن دقو ”نلمهملاداصلاب 2 دومدعلا ]ب بىنلا ضعيف ون نول اولد در رطل ١ وقيشلا ل ضلال

 ةءاعزتح , وةراطعلا هَ رو هع راطعلاو اوروظع عجل 0 ءارطعلا ) رطعإ)
 ه5 يي ه

 هستمنارثكم وتطل متبكت نا ياعم راج او ةرطع# ه ا وز اطعموريطةمورطع

 مب ١ ع -

 اذآف
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 ؟ وا/ (رفصع) ءارلا فرس يه نيعلا لصق

 هطهرو ةتدعل_>رلارصعو ن_بح لوالاوهنمذخالاوءىثلاةباصالاوهىذلاراصتعالا

 اذ_مةٌرصقلاةيوىرهزالا لاف ميهاوس نمو ةسيدى أةرصع امل اوممهوةيدلا ةرصعلاو

 قدزريفلا لاقو بسنلا يركىأريصعلا مي ركتالفلاقيو نعمل
 هود كده ده ء اه م

 اهريصع ىرعادلاأ يشوع 3 2 ءامهمد لك اهنمدركت

 ا امارس را سبا اسعار 1 0 000 و -ه ع

 و و 5م ما يع يس و وم 859

 0 ناهس جيوكأ 3# 50

 نما ذهو ىعصاعم ىلا مولا عك اقف سبق هم دصاحلا ماع قرع مانأ» تلعث هدشنأ هلوقو ظ

 قدزرفلا لاك ءاسلاراصعلاوريسفتلا اد هام ىردأ الوهديسنب ا لاق بدلا ٠
 0 ه5 سحعا ا ص ا ةهاصرع

 ميما ذراصعل هلا تح 3 هلماهر قس ونا

 دينيا م ا تع را برص مواَسل لصأو 8

 ودو ووومس هه”اأ

 ودص

 1 رصع مس ى مب ساما اورصعأن اولا ودي د ماهم سقوأ

 هلوقل لدن عسا اهنا نمر هيدروأمكاديد,شد و ةزمهلا نمءابلا |

 رولا ا « ُهنولَرَع كااَنِإَعأ همي ه 2 تدومدسو < نما سرع 7 ْ

 5 9وهوو

 بسالاو ل_صالا رس الا 0 23#

3 
 هرصصع ىلع اهيلاوريسمفف م توميلعهنا يصدان رخو دقو عضومرصعو

 ايمو ا هيف صير يسم داعي عرشلا كتاوت دملا نيب لسح نيد

 ىذلااذهر ةءيعلا ديس نا ار لا +اهتقالستاسن رفسملا غزال مر ةصعإ)
 مو ورم

 طم اوردسعج يونا نفسك دل ياسا امهالكو ئربهنمو ىيروبم»ب عضو

 دوهلا فةبشخروغضع ا اودار ان 3 ذلارو معلاوءاهلايىئنالا ورك ذرئاطروغُسملاوديسلا

 ةقيا» لا قدوكب ى ولا تامشلا اضيأ ىثو فاك الا ةئيهك ىثوابغتابتن اراب وج

3 
 همدهم دنع فاك الاروغ دعو ٍباَْقَآلا سور هيد شت ىذلا بشإاروغسعلاوءانخألا سورا مب

 ه ءو هم2

 نيم دق |ْس * ويخا ني دودشم أم اي مطيعأو أف كلا عج ر دق ةيشخ ةعلطقوهوةبأَدلا لصأيف
- - 

 (س برعلاناسل 55)



 ا هل يا متو ول اسما 7 ١١ معاشر نيدو نمل

 / 000 1 7 01 56 2000 ةق 9-5 ند 111710 11111 1 2
 ١ 4 تاما 7 56-5 00 0 هو

 : ١ ءارلاف رح #« نبعلا لصق 7

 هم

 ةنوعج ربي ةةورصت عي لاقءاسنلا نوريعيو ءاطعلا توصي موق هلمالكى فارعالا ننا ىحو
 95و سوم

 ٌرصّيعي ىذلاود روصعلاو رصاعلاو لاق لارا اولا رع تزن الوقع 0 دلل

 وأهسفتلمداو امل جرلاذ_خأين رات ٌقدرُبعلا لاو هنذاريغبأ يسم هداو لام نمرصكيو

2 

 مال-غلللاقي ولاق هلاس .رقنوكنأالا نالفّلامنالفَرَصَتعا لا ةءالولاك هدإو ىلع همم

 ريال ءاق رصاعوهل امر واكسم ناك اذ ارصاعنالف لاسقي ولاكن هدأ اذا هب لانا اضأ

 لوة:نرخ الاوه_ت:هتنصأ اذاً[ ثنالفنمٌترَصتءا لاقي نهج نمر هقو
 زو < ءو

 دشن أو اهيف تعحر ىأاهت ”رصمعاف ةيطعان الق تءطعأ
 سو ع نا و )سوس < وو 1

 حرت اوفمءالوالا هلدالو 75 هر اق د قع سب

 ا رارا لا داكمزنف ربت ارت هللاةد هاتي ىذل امانا عاتعرا اذديف

 ءاسنلا ّناةريغملا ىلا هذعهقلا ىذررع بتكو ل ”هتنامكأ 17 ارصتو كدسصَعو كرو لرصعام
2 

 لاقيو عجزا ص نأ داراق هراء ا ةهرااودب .غرلا ىلعنيط“ب

 ما هدوم و س وز 89 ص 2مم

 اكو ل واللة فعلا ورصعلاو كيرف ادرم دعلاوهيفعجراذا هرصتعامث أم ا مهاطعأ

 ”ت ص مو

 تذّوي نأالالا : حأ لو هلع هللا ىل_صدنا ثي دا درو ىذلا امو هملا أل هبرصتعاوء و لا

 ل 2,و 9 28

 طئاغلا ىلا جات ىذلاوهو طئاغلا برضي نأ ديرب ىذلا دارأ هنافم :رصتعمرصمو مل ارعبفلا لبق

 هل | ةدو عملو الكاوهورصعل أو ًارصعلا قموهو اهتقو لوخدلبق داما مال

 ارتد 1- وءالبلا نم نوت ىذه نمهنا نورمهعب هبفو سانلا تاعي سيفي:

 1 :زنبىدعلاك و ءامعلالا اراصعالاو ةال ىشوت ها

 راسم امل ناسدلكتك د قرش قل "ملاعب

- - 

 2ه رمد وال اقال ا املا سوتعف ماسعطلاءناسنالا سعيت اراصتخالاو

 ووو ) +5 ع م ان ع

 ردملان مدوَحَأم أكمل سم6 أتتبن عرزلاَرصَعو ديرنب ىدع تهد قع اتيبلا اذهب

 سا 2و وو مهد

 ع را ئافا اوه ةيسخ لينسلاةمعوأ م هةلغفز زر ىأ ةغينتح ى أن ع ردا و ًادماوهىذلا
 1و 29 و 5

 لسرع ل 222 3 اا رع ”ليفبلا

 5 9 عدم و6 0

 تءعسقدقو هع ةايقوهتك أ او

 دشنأوكارعالاّن ان . 0 رف | ا رسصتملاوأدملا كلاراَدلاو 4 هرضعوهف

 00-1 م دع يت <
 «تثسدورو و

0 4 

 ىلعت ىدناهرس دو ىل 5 #2 نونا مكر بت دكر
- 

 مل بهذيه؛توهاو 9 ةكردأو هللا ندب امثل اقفناك امءانعمل.ةوجرهو ىرع دي

1 



 زل واد ا يا ل لا ل حد ااا عا اهنأدم لا مجالا روب م09 ةءاازيل سع را ار 0 ا سا ا يس "وس اب
 000 ا ا ار ا ام و

 03 ه6 (رصع) ءارلا فرح 53 نيعلا لصف

 نأراّصعلا و راصعال اوةلاسلا وةدحلا ىف هنرق 7 ةقب ل_-رلاالثفدرضا داي !تسقالدقف

 خامشلا لاك ديدشلارابغلا اراصعلا وهعفرتف بارتلا عب رنا يم

 اراصع هر نمهبلعت رن 5 اهله نسماودعامادأ

 ىمصالا دشن رضاع راصغالا عجبوءاسمسلا ىعطستىتلاعرلاراصغالا دب زون لاو

 ماين موقت ركل وهاذا ه طتقمءاحالاقءرملامدنو

 اهلْيَذ ةسطتمميت م ءأ ماا هسئعدتلا ىضرةربرهى أ ث يدحففو رابغلاةرصغلاورشفلا)
 نيا لص نخ

ادارأ دحتمادير أت لاةفرابملاةمأينيدي تنبأ لا قفراصعإ ةباوو فو ةرصع
 نيرا هئاراغل

 حاب رلاريشت اهب ريشف هيمو بطلا حوف نمةرّسعلا نوكحم”نأزوج وراسل اوهواهب

 ةفرطلاق هاظع انهي سعر ةلاوةرصعديوريثمدحلا لهآ

 يل 0 .
 رصعت ىذلاك ايتام 5 دعاك الم ىف ناكول

 لادن تسول ًاناكوانيطهةىذلك انيطعيى اهيغلاقو ىدان الا انضدختتى اءانعمدسعو أل اقو

 عه <72 و 2

 2 6 0 3 0 رصةعاوةمطعلا| ايعناراستخالاو ةغئر 0 وهيه ن اضن أ ءدىدااك ا نبف عل هبورب
 89 0 هَ 2 97 و هو

 رمصتعمهنانفأن ,متنأو #3 هنابرب سعلاا إو رجالات وفلا
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 داو أناسا وصار ل جرو تمن خب ئنلا نم بيصي كنار دلل

 00 00 2 لاك هربغدج ا ا الا رش ح ناراصتخمالاو را
 به م 5 هلع 200 م ه2

 نعل د ددنا مساقلاشي 8 و هب هرصعدل+بهذ هلعمْىش :لكو #* ربما و ق.كس او ند 23

 نمد : لا عنمانههةرضعلا ملا فوم يسشللالا هيف صخر لسعأ | الل اة ةأرمللةرصعلا

 هل فقع اك الج دز : أما عنمدسسالسيلدارآ تارا ا ا : 03 مم لا 7

 هس ترذسا هلام راع ءأو هعنم دو هدئعامي هملع لد هيلع 00 اواهماد عسا ىلا ارططموه دوبل

 سلوهاطع اف ةكورصتخيدلاولا نا ىضق هلا. هنعدللا ىذرباطللانبرعشم د> ىو هدب ند

 ءاطعالا نعهسح نا هلىأ هداو رصتعي وق داولا ىلع دااولا لضفا هدلاو نمرصتعي تأ دولا
 و 2 < مو 5و توم و5 ع 2 هما

 اهعدترا ةمطعلا رصتعأو عجتر رضتعي للسقو هن هنريصتع ادقفهةسحو هدعنمّئث لكودأنا هعنعو

 هدإو ىلءدااولا رصتعي يشل ثيدح هنمو هنمهذخأب ناهلذاسشهدإو ىطعأ اذا ذلاولا تا ىن نعملاو

 رصتمملا ددبعوت أ لاقو هملعدو يو هيلع عري نعمف هنال ىلع: هادعامتاوريث الا نسا لاف هلام

 و و

 تدرمع فو سانلا تاي همف ىلا عت هلوقهنمو لاودسح و هئمدخأب ءينلاو مبدصدىذلا



 1 ا 2110000 ا

 1 مرصع... ةارايفرخ « نملا لست 0
 ك0 ب بسسس

 و59 2 و ع2

 رصع نموهو نوأغت_سبثوغلاو أ لاك 0 ارق ندو نورطعى نوريصعنهسقو سانلا

 و 5<

 ةاكلاوهورصعلانموهةدسعو [لافواضيأ ارامل منورصعته س.ذوئرقو تب رلاو علا

 د زوبألاقو « رصعمرا دبا اوو ناك امو * دسالاق رضا ور مدعنلاو هرسخلاو
 سا ومع 2

 د دويل ةرشع نكد او #* ثاغم ريغ تيس دداص

 كردأالو تورصع ارقزيروهشملاءاّر لا نمادحأ ت لعام ىرهزالا لاك بوركملاًا يلم ناكىأ

 ةيراجوبلعت لاق ٌبصتن أ اهكنادق ىتا ةياصحسلارصعملا لب قو هاكجهناف ثمللا هيءاجنيأ نم

 و ٠و

 | لن تتا نورا بعت ىتلارصتملاةباصسلا«ارغلا لاقو ىوش سلو 5--

 نإ 8 -

 تاوذحا را تارصعملا نا م .وقلاقو وق دح ءونأ لاق 7 ضحنالو ضر تداكسدق ةرممعملا

 رعاشلا لوش اودهمشةساورابغلاو .هرلاوهوريصاعالا

80 

 لحم عاقيلاودفا قل بر 0 يزال قا كو

 1 ىنعم تارصٌملا نم لوق ن ءنم ىنعمنأ اوعزو حابرلاتارمصعملالاقهنا ساي ءنباا نع كورو

 ظ رو 30-8 7 1 - 71

 رمسفو اهسشن أمومغلا تارصحملا لب كي ا داما هعملاانلزتاو لاف هناك ةديازلاهاسبلا ] سيلا ىفانكترئانلا هلوق
 239 س ةص 7 وص ص اي اص < 3

 ريصتلا اهناولا ف اش ىناق الاروتك 23 >2 2 هنعقربا حلمت ةمرلا ىذا ىلا ةدئازلاب دارملا لعلاو

 م 5 ةسم 7 مهم 2 ] كا اتاك ناو هيي تدحل

 ئ لوقو ىرهزالا لاك ْطَقلا اهناول فاش فرعالاو رثكالاوتارصُملا نم هرطمارصعلا لمقف 00

 را جال نم تسل حابرلان هوب مامألا نال بوزعهقادارأأ بأ باصتلا,تارصعا من

 "ل رصعت امنال بئادسلا تارصعملا قدساواالاق و احا ءاماونم لزب رد ا اعتدت ركذدقو
 22 هك ىو 0 ا 0 2
 رهعقرطعن ىلا نابل اراصكلذكو نع !ىلاراص اداعرزلا ع ألا قب 6تارصعملبقو

 ل رطملاتاوذ تتاح اهلعش تارمصملا فثيعبلا لاقو
 و 253؟ء) 573

 ْ . جلاودلا تارصعماوابسصلاباهذ « هفوشت ناوخالكرشا ىذو
 دمى ىأ لست ىهف ؛املا اهلقثأ ىلا ىهو حابرلا تاعن ل م ,لاودلاو صو ع 5 2392 ع

 . || عيراراسعالاوعل بورا ىاربسترصج دلبلااذهيميللا نابل رانتآلا ب اهنا دلتا
 ْ راصعالاو تقرتحاذرأن هيفراصعلاهباصأق لزغتلا فورك دمنا هيف تلا ىهلقو باصسلارينت

 "1| قلاحاب راراسالا عاج زلااقو ديدشرابغاهبف ىلا ىهليقو ربو دعرت اذاراصء ربت عبر

 | ىهوتعي ورا سانلا يعش ىلا ى مو ءاهسلاوحخ ىلا دومعلاكعفيرتفرا غانو ضرالا نم

 | اًعرَتنكنااهلاثمأ ف نرعلا لوقا زدت محم اصع!اهللاقي الدديدشمإ 0

 دَقف
 ب



 ا ا ا م د
0 

 0 (سدع) . ءارلافرح « نيعلالصف

 قئيسالادث هدر روصن ملا اهنا رضع لنا مناك ترس لاقب نوال

 اهراصعلا:ددقو ترصعادق * اهراغاطقاسانب وهل اىْتك « اهرادّناوقس ةيراج

 ىفةقهارملاك ةيراحلا فراصعالا قال ضمنا تب راهتلا ىهلاشب وراس داعم 06 عجلاو

 رص ملا لقو ني ربثعلا تقحار اا ىدرصقلالبقو كارعالا ثوغلا كأن عل ذىور مالغلا

 ةريخالا تداودق ىتلا ىهل قو اًرصعاه| لع تدبلا ىف سيحتاهئال ضيق فأقول

 عام لااهتدبر 2 :راهضيح مدراصعنال ارمصملا تيعم لبق 1210017 هرصع دقو ةدزأ

 تمرحاذاةيرابلا لاقي وشمل لاتكرتأاذاتاسووتدنبتاوةيراشن تر

 اهكا ارذاوا مبابش رضع تغلب مدغم ىهفت رضع أدق بابشلا ٌةدايز اهسفن ىف تار ودالصلا اهيلع

 ساسعنباثيدح ىو هدوسملاو اراه * دشدنأو اهروصءواهرصء تغلب لاش
 ىر وو بوم »9 ه ضس

 ةيراخا ريصتملاريثالا نبا لاق هنسسخ نمهيلار اجاب تجرخالارصعم قبر محد مدقاذا ناك

 ءاسنلا نماهريسغحورخىف ةسغلابملا رد ذلا ةرصعملا ضصخامإ اواهجر راسنا يا
 2مم مو مو »- 9 هوو. 2-2

 هرصتعاوريصعو روصعمو فار صعهرصعت ل سعوأ بارشوأ نهد لاو بعلم

 را سل 5و سدع مج سماد

 اص عرضصتلاو ةصاخ هريصعاذا هرصّتع و هسه .كلذرصعىلو هرمصع ل قو 0ك

 نب نص

 لاق 2ع هنمباحتامهريصعو هراضعوئذلاةراصعورصمتورصعُا دقو منت

 بيسو اعم'انحةراصع # قفل طل دقى :رادعلا ناك
 مس سر

 208 8و م و

 راصعكء راص# س لفنأو 500700 هتهضن ماذا ىح لاقو

 لالي ألْمُتلا نم دامو روكا نحلم هتر افلا والا .راصعلا لسقو
 7 بيوع ص م ص رص

 ىأ هتحزلتو بشعلاةمقب شاملا تبل لاقيابلت و ربو داب ىذا ةراصع# 'حارلا

 زحارلالوقدشنآو ريصءوهفهؤأم رضع ث لك يلوا ان طم رلا ةمقب ىءدهتاكأ 1

 هروعت 5| سرا زا دلل ا هريصع نما فامراصو

 لح لاس 0 سب :وضرالان لد بط طرلا نم قامو زيه اريصعلا, ينعي

 هؤام بلحن ىتدرصعب م وشلا هسفل عج ىذااراصعملاورصعلا عضوم ةرصعملاو بنعلا |يذ

 مادامدل_عفأ الم_هل اوقو ضعي قوفاهضعن واعجاب نعلان و هرم راج ةثالثرصاوعلاو

 قورطملا ردت بئاصببا لسبتورسل اهناياعسأ تاره زل رصاعتي زال

 ثاغيهسفوسمضعبأر قا ذب واورظمأ س املا مصعأواج اف ءامتارصخملا نمار اولد زتلا

 انف وي ا ا ا م ا ا م
 1 و ف سورا 8

 5 يلا ه4 ميمو اند ا فد 7 ا و - 7/0 1 1 3 00

 ا ا ل ا تا



 د 26 00077 000 52000 در د 7

 عضل ءارلاف رح  نيعلا لصف 6
 9 7 وب ةلوموممه وسع

 لكىف عحرب تع توغو دب 1 +1 فلو را تمل بءسرزاشع برق ديلا

 هلال اهرهدلا ىنا.عألا نع ةرخالارصعلا ورا هريصعلا ررطعلا ) رصعأل هلال

 سايعنبالاقو هيىلاعت هللا مسقأ رهدلارضعلاءارغلا لاك رشح فاناسنالاَدا رضعلاوىلاعت
 رصععلا فسدقتلا و رها لاقت زاهنلا تاعاس نمةعاس ىهةداتقلاقرراهنلا نمبرغملا ىليامرصعلا
 حاملا لاوروضعور ضعوز اضع ورب رات علا «ىلاخنارصعلا فثاك ن نوعي لشو#

 ريرغلاَةرغ ناسرُ 95 روبصعلاهذهليقرصَعلاو

 روثنيدمجلا# مويلارصعلاو هللا رصعلاورابثلا وليل تارمدعلاو

 ام«:اماكرد.ن الط ذا #* هلل دموي تارصعلا تل نا و

 نارصعلالاميو لاق نا ارفع اهيل لا :رابتلاو لسمللا ىئمءاجام ايت دكسلا نبالاكو

 مغار فال وْندلاف شنب ىَكَ 1 ىناسيىتحني رصعلا لطم أو“ دشنأو يثعلاوءاذغلا

 ةالو ريغلاةالصديريِيرصعلا ىلع دات را هن دعور املا لوأىف ءاحاذا لوقد

 بلغ هنأ هبشالاو راهنلاول للا امهو نيرصعلا فرط ىناعقيامهنالنب رصعلا امهاممرصعلا

 ه جو

 ١ ىامهريسفتءاجدقورمقلاو سءّدلل نيرمقلاو رعوركبى الزير معلاكرخا الا ىلعنيممالا دحأ

 نم نمو اهبورغلبق ةالصوس مثلا عواط ل بقةالضلاك ناَرصعلا امو لبق ثيدحلا

 نيرصعلا مهل اجو ماامهرت 1 دهنعهلل ا ىذر ىلع شي دحهنمو ةئملا لدن رصعلا ىلص

 ل لا فارسا ونارصعلا ف لتخاامكلذ لف اللا قيو اسشعو ةركىأ

 لاك ت.عسيوتقولا كا ذ ىلا ةفاضمرصعلااةالصو
 رحال او همدعلا كوالا ةحورلا فو * رصعلارصقدقورم انانبحورت 8وج 2 تك ه5 .٠ وو مو 0-00 , هاهم

 ظ لاقل يلا قال_صوراهتلاَقالصنيبامنالثا ور هرصعلا الص ىطسولا ةالضلا سايعلاون أ لاقو
 رز ةس و 98

 مالكلا ةعس ىلع فعل اهذهاولاق وىل والا نءس تى ًارصعت 3|مالارصعت عمو س كا ريصعلاو

 3 يطب ىأاريصعنالفءاجوانرصقاكاضيأ ع ةورصعلاىفانلش د انرصعأو رمصعلا ةالصنوديرب

 مان 5 ونالقمان لاش كب ار زوأ لاك و نيحى ًارهدلا نمراصءىلعنالفءاجلاب ني اراصعلاو

 رج نب |لاقو «ىحنانيح بي ىأر ضع نصر اجو ماسك كارم مناموكأرشملا

 2 »م -5 و1 214

 000 #2 00 نوعد»

 تكردأاملو ألو تكردأواهبام_ثرصعّتُع 1, ىلارمعملاوأك م اوهو فقر صعنمدارأ ع هي*ه و و

 2|شسصسشه + ! 777777777 م اا ا



 خل ا ا يس اا لا ا و لا ل لا ل و ا ا لا اويكو ل تمر

 قت (رزيشع) ءارلا فرج نيعلا لصق

 ا ل ا

 ملظلا بنصب ةمرلاوذ لاك ل جرع كربلا انبأىأ ىرشعنبلب ىرب صرقو

 و سس

 بح | امهتع مدع دام * ردع مك ايدل 6

 لاه قبس أى رمت ريع الر وءامسالا ىف لع لفل ءانلاءعمحناالا 1 الوةرشعةدجاولا

 ةددسعولٍناكو عّسنلا دعد ىهورشعر مشلا ىلامل نمث الثا لاق يود اق د ربل ىرهزالا

 ثاول أن منولوقي وسمت اظفلاود بع ادنعتال ىحةفورعم نمل عسل لي ظ
 7 5 بلا 0 00 وه 9 24 م 3 9 ل و و ه

 م ع أو مرعأ اوصسا اورمش ماو قر اود صأو دوس ًاوربغ اورغص ًاورح ا ىلهالار ةبلا

 رهظلاو قدعلاو نيبعلاد دوس ال | اد الاف مت قالاو مصعالا اوررشلاوذ ذو درع و رم 1 و

 نول ىلع ىذا ارم دمشلاوذامأ وريضخالا ىبرعلا ةرماو ضاسسلاب عقر :اارلعلاورج[ يس

 وحب و جد دعسوشو نأ |نم هل بقونأةريشعلا دعس .و هيو اريغىلع عل هقنع و هردصو دجحاو

 بسب فورعمنامصلاب عبطومةراشعلاوذوةراَرق بن م موقءارمّعونتو برعلا نم موقءا ل

 ةرخنعلاو هيفا يا

 لصالا ليوطلا و رلا ىذدسعلاك »هيب ةريسعلا ىذبد 0
 لاقي و ةريّتعلاةوزغرك د ثددبا ىف نيالا نالوا عوطقملاوهو لالا هش

 ءانهدلا عضومر اشو عضومار ل راّشعو عش نطب نم عضوموهو ةرسعلا ٌتاذوريستعلا ظ

 ماشا لامقا و راشعتلا تم ىلعا ري « ةغبانلا لاك ءاموهلءقو
 و سم

 2 ارصفاسقاهاعرمراشعس 5 34 رعدلا فرت لب إال

 رماشلال اه .: "لكم مهبظعلا قا ديدشلاروتشعلا 6 رزمشعإل
 3 وص ل منوم 2و و <

 لاحرلا نمنزوشعلاو روما ىرهزالا لاك ءاهلاىتنالاو * ارتتضافال ابرمض
 ىو مهم هد

 ىيلكلا ف لا كالورعوب دشن ديدان ريشعلاو دندشرإ .رراس ءريسو ديد
 ةم ومسك مص م

 لا هس الملا ضب ا 35 نعيد ندع #2 ردهمدلب ىل تودو

 هموم م هةموو

 عبضا | ةفصىلذهلا لعالابف و ورعملا هلل ادع نب سديحب لاق ةرزراشع يالاو عارب ثمجب ى دلما ْ

 و و: يث وس مه و هم

 لوج مثواهعامز قي وف #3 هراج اها هرءاوجةرزشع

 ةرعاج اهنمٍن ضع لكىعسو نوضغة برأ ةرعاج لكل لع فنان راج اهو عيبشلاةرْلداأ

5 

4 

 هلص ادرج عجج تركب أ ذوجيو شايل لج عج لوا وول ملم فلا طوطخ مشولاو

 ع + ما

 اهوظغو نشل الل فا اعز تاره ىموةعمز عجيل كب عامزلاوهسم دق ىهام 1

 ها ررحو



 ل ا ا ا ) ل 1 0011011 1 هر ا ل ناو نر لاو يل لا ا ا الل ل

5 1 

 د ءارلا فرح « نيعلالضف ع ش

 راشعالارسا اوكف ا

 راشكألارساو ؟ ىو ناب ةعلاقولا فباقعلاكن كننا تنسلانائربنالاقو
 مصرس بو 2ة-

 ف :رط لاك اولطلاةكاو رم اهتوارزتكفاو ةرشاعن هيرشاعةطلاخ اةرمعلاو

 ه هود ساد او يس سوم 2م سارارداو يانؤ م

 رانا تع لعل 5 ةيضاشهاوت تطل و

 علا ولسا مهلسقو ةرتالا اون لخ رلاةريسش عوقب رفلاو طبلكناك اعجب بكا لعج

 ىلثم ةماعلا ةريشعلا ليم نبا لاك ةمالسلا عج عملو كنا اهلا لعمان ا
 ءارمشع عججاو ةيسارامو ةلازيشعل ١ اورش عماري ثعلاو لباريس اوت درغفو

 هب وحن ةدعاسلاف قداسملاو قيدصلاكهرشاعتواضرش عي هناا هوز اا شعو

 7ملا5 نإ ا

 اه ريش ناو مل ىدصت نوح .و دع ايمان ارتاشدق ةوسأي ” ىلع هنأ رو

2 

 ا هنريشع ىعواهتناهالدارأ

 م
 سوم ىوقص < مه < 2 ه و 2 9

- 

 سُئل ل . 0 هل 00 را 0 و 00 ”كماللاك

 دةوةوذو <و اي

 فوكو راو 03 00 ىاوذغلا

 لاق ءاسنلانودلاجرلا ءوظفل نم .هلاد اوال عملا مهانعم طشرلاو ْموَقلاورَْتلاورَسعلاَو

 مهم ةعاج لكرش ملا ثمل لاقوة[ سنلا تود لاحرللاضي الاعلاو لاح رلااضيأةريشعلا 0

 قف قالا للطن ارقتلاوسانلا تاءاج رماح اقنيكر تملا ارمشعمو نيل ملا ارماعموحر او

 وألاق وكب نامل لادا خمص هلرصشرّتعلاو سنالاو نط ارمد عما: ليزا

 10607 وذد 5 1 و

 ءاوسلا ىفا دعص تش 00 هلورمشل اراك 0و الا 1 ند ات

9 - 9 

 ادن راع نهر ور ارسل لاغي لعضو يعشن هجر ركساأو

 د 59 17 و7 <

 رعدلو رطملا سح قرشمب رشم ىلفذلازو رولر يي اهيفردم < ها لاجلاى ا اهم ايا

 'راغ نبأ ث ددح ىفو رشها رصش نمفرصش امن كش ل فن رحت د>-فو

 ل 0 ل تت

 صرقو

 م تدع

 دفا ترتتعو ا اذا علق قار ارتفطولسق [حراولاك 2ع ءانب ىلع ءاحراشع قو ألو

 لسقو' :وةرظعو اشعال اهلمح الا“ اكةوظعر :راشعأ أردق لبق ةواراشع أد يصون رب اذا اريشعت

 ِ ا 5 هو
 000 ىب 0 ةمراشعأردق

- 

 0/1071 1 ز]ذ ]| | 1[ 120 1 ذ 1 1زذ 1201 1 12ذ 1 ذ 1 12ةز| ز|ز| | | |ز|زؤ|]|]|]|]|]|] | |0000|“ 5-3
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 لس ل د ل ا ا ا ا ا وا لوا نزع

 644 7 (سثع)  ءارافرح « نيعلالصف

 5 0 ه سرب 7 -

 اهله أ اهلطع لبالعتل ءارفلا لاق تاطعر اعلا اذاوىلاعتهل اوقرسفهن و رهشأ ةرشعا ماع أ

 ى-قوذلا ىلع عشب مم ءاراّشعلا لت ةمايقلا لاسىفالا اهموقالطعيالو وبا ميل

 وس سدو هو

 . قدررفلالاق اهجاَتر كا .اهضعب واضعي حد

 سم 5 م# نص 9

 ىراشع" ىلع تدلحدق ةءاعلق «نريشف

 اهدال وأ تءعضودقو جال انوع كاد امنالا راشعاها ممامغ | و ناراشعال سدل 0

 -مدع 2

 َت 0 را راد عتناك اذااهلهأد:ءامسٌةثأو لد الان وكت اهلا

 ةرامتسالا عم حهرشعمةأرهاو اهات نيربشأةرشعاهلع نشب ترشغوءارشع تلا

 5 ووم وع 9 رى و و -5

 زاب ريا متن بال ا ارعأ تعَتو جت ىلاملا "كرري زاشعممقا

 29و

 دل لوةامأواهعمْنصنن ا وار زغتا هدبة ناابغمو عمرا تينلوأق زاك مدقتام

20 00 

 يطفو بوقتم حشارنم 3 اهدالوأ ىلع هر ا أ هذ ع :

 ادهىنانهرتاشعلا ناك ىرهزالا لاك حباتنلاءد_هءلا تاثي د_1!ءادظلا انهرشاشعلامدارأ هناث
 سمو م -ٍِ 3 3 و - 5 5-5

 تراصىذاارمشعملاولئامجو لاو لات ولاج لاقي اكعملا عجب وهرئاشءوراشع عجب ىنءملا

 سا عو 0 هم 0 7 5 2 -ٍ 0 ىلا” هر 1 9

 رشعم عأ اررانقالتامادا 5 تل ارماعلاّن طا ورعنبساقملاق اراًسعدلبا
 < "وم

 رعاشلا لاك عمك نأريغنمتهلم لقلاةدلا لزُملَقوُشارمُلاو

 لمأتلا ل يق فاسضالا ىلع رم 0 اصلا هل لزق كوبشل ار شعل بالا

 عطقرمع نم ةعطفا ماك ةسولاوأحدَقلا نمرمسكنت ةعطةرشعلاوب ابثآلا , روز اراسْعأ :

 سقلا روحا لاق عقرب لع كس شارو دفورأ ع ردو ثءأح دقو راشع اعملو

 ع9 هس ةهم 0 ساصص

 لتقمباقراشعأ كيم 5 ىجدقنلالا لانمع تفردام و هتق.شع ىف

 سس س7 2

 اذه يلع اوهورخ !لوقهمفوىرشه زالا لاك نما ا رمت هبلقثادارأأ
 7-5 هم » <

 يلعملاامهو رمسمملا جادقإ عب .انهه يم ةوتبدارآ يصدأ نيالا

 واهلك رسما ارو ىلع باغامهج لج .رلا زافاذاف هن الث بق ةرالو * ايصأأ ةعيسم عمال بق ةرلاو

 ير لن هملق لءاهمابسن تءرشابلا نعل ازا ةرشع ىلع مسقن ى مو اهسيرشفل

 5 ير نع ةصو -

 ما متسهلا وأ العدو اهينمعأب ميدل لاقي هتكلةهشفو ءاكهبلق ىلع هتاف نامسملااهل

 برعلا ضءبىناي للا لافو ببقرلا باعت ها مس ىذلاو وتد هلال عنا موس

 ير ه«عسو -

 للدم ل ّدقمو ميمصلا وهتببلا ادهقري فلا ادهو لاق بيقرلا هوست يهظعتو ب بد رم مضاد م

 سس نرعلا ناس 5 9



 (ريشع)  ءارلافرح *« نيعلالصف 6

 ئثو ىملارشاو نمر تلا ةقاسةرشاعلاورسعلا بي قاع : الانآر لا ارشاوعولابل

 2 و ا مسوس س
 رة عموراش ورش فزت عمورا تعراشع موقلا ءاسوةرمدع نمل دعم عدلا نامو ةلزعتلغلل

 و ع اي 6 هر. «سامبم هاه ع

 داحأ ن مرتك أعمل لو دس عون ألا دم ندمان داس اا لوقناج ةرمّتعةرمّد حى

0 4 
 تيمكلالوفىفالا عابرو ثالثوءاننو

 ارامل لاجرلا قوف تدك لو ىتح الو ريس و دو

 ه حو لكى نق هقرفتما.سىدانأا ويضذاذاتابر زا 2 رام موقلا هذ تدكسلانبا لاق

 ( ةراشع موقءثلكنم «بعطُقلاةراّدعلاو تان راحو ىرابح ل ثم ىراشعت ان زاشعل ا دحاوو

 عياتراجلا رع ارو مهر زالت ال تاع لا تاراخو

 لاشيري تلعتلا "لاعل هوم ف : .ة ماعد لوو ناجع يملا
 درولا نبةورعلاقف ايش عترم عيد ةع و سب صو مس 0

9 

 عوز كي قناراح قا 9 ىَدرلا ةسَحْنمَترْسعْتاَو فاو
 م ندم صم

 راجلا قي متاع فاخذ " ءابو صر درواذا لجرلا نانو عرب مهنا هأمعمو

 قاد شاور ةرشخ نم ةوقذاكم كلام ضر م ايولا نم منمأ اهل دع

 0 و ات توم ص ص و و

 نمقعن نارغ 0 وق :راجلا شعل ل و راج ق اش تاكم .راجلا

 ال و للشك اى مشع مهلا ى ايعللا ىكحو ةرَّتَعلا نماَقيْسي نرخ

 لاكاضي أقتشمربغ عضلات وصرعشععلاو

 ريشعت مهلاهعممب ىنَع « اهدالو أو ىلا ًالصأ هي تاج

 ةءس اقل تءضواذاف هظفلشاكل ىو الوالاو ةينامتلمقور مشية اهلهل ىضم“ أرنمع ةقابو
 دوم ٍٍ هاب و 5 5 2 0

 ىرهنالا لاق دوعاهعجو دئاع ىهف تعضواذا ليقونبللا نم بئاراك كلذ ندعاضبأ ءارّشع ىهف | ىف ناللا نم بئارلك هلوق
 لقو احاَقلا منوم اك عضولاد عن م الا رزااباو لس قام منن امدعد :اراشعاهنوم-2بر ءااو ٌةَدَأَم ْق سوماقلا حرش

 نب ةعصع صلاه ثيد-لا فون اوارم ع ناستقان لاقي وءاسنلا نم ءانمتلاك ل: الإ ٠ ملا ارمّمعلا كسول لاق هصل تار آلاف هدتامدا
 بئارلاوهفئيللارغخ اذا

 هادا

 لماح لكل لق ىتح انهار بالا نيوارمدع نينقانبة دؤوم تي ركشا ةمحان عزني ىتحممس كلذ لازبالو

 ٌراَشعواواوشدن ًادلاٌةزمهن منوال ارارنم عازر الاول نع وطر ادرك اوءارمدع ةلزعع 0 3
 0 ىهو لب نم 5

 "رلعف ىرحت ىلعداو 06 ل ر2ءالعفاو رت عابد زتاه روك :راولاك م”كلذ لءهورسك ابنا حو ا 3 1 0 موو سوو د مد و

 دق ىلا لبالا نمراّسعلا ىلع لاو ُْثدد :املا ةمالعمرخآنالودن>او ءانملا نآلاج اهوهمش هحت هتك هأ



 1 (رشع) ءارلا فرخ « نيعلالصذ

 - 57 هم - 3

 ةقدصالن أف رق طارتشا نءرباج لّئسو لوكا مات بدتامت |مهيلعد مون ةسب>او نكن لا مال

 00 5 ع 2 و 3 ّ رد 5 قل :

 ةيصاصالا نيريشب ثري دحامآو اولسأاذانونغاج ودوري سد مهيلع

 مع”و 6و مىه<-

 ىلها لاسر نه دولا هاف ةقدسلاامأامهمرطأ الذاهنمنانااما لاقت مالسالاعئارشارَذ ئن

 ميزاب اطواق الراو هدر فكف ىسفأ تيشسر لاا أووهتلوحوا

 ليقاذا لقي هنادلعل 1 امتانوكي نأ || هبشيو فيقاللتحاامرشيل رتل ا

7 

 أيشف تدحمص رد نومه © نادارانتءاع مهودحاو وهولاخلا وقت ال تناكٌف يت ودل

 هام وو

 رّمعلا ذخؤيالل قو نهلاوم أش عد ورال ىأن رم مالو نرش عنال ءاسنلاث يدش ا

 ىفو رشاعلا موملا لبالادرورمّمعلاولاجرلا لاو هالو نولاو أشعث الفالاوّنمْلَح نم

34 01 0 .: 5 5 0 . 2 
 ءاملادرتىآرشا ءاوعكلذ لكى لالا ونا هعاش ري وزواحاذاف عساتلار علا ينال

 تدرودق 0 الاتدرواذا خال لا سماولاو عباوسااو نما وثلا كلذ كوارع

 ديولا قسيلو علام انا بلا نعتعفترااذافايغتدرو لبقالاموو ايت درواذاقاُي

 ارسعو ايغوارمش رسعز ىل نا نكلودروةعستا وأ س لذ تدازاذافرم علا ىلا سلا مثل

 و

 ف ىزا  ىهفؤي شمل تزواجا ذاق د نا ارش اهوَمظذ ظنبح لاق فنيل ىلانعيرو

 ني رشعلا ى ءمام للءلغلا تاقشسللا لاق ريع دبر اولا ةرعلا ىعتما زاذاثنللا

 9 ةعوها غنا ماي س دل نو ريشعف تاق ناس َن وكل مدعاة تاقرمشعةءاجنلا
 بارع

 ثلاثا ءزدا عوشس ناو تاق ني ردعلانءتعج نامو تااثلا متع انمئناك اللاق ناموو

 نداماوأن' الئاهلعع نافذ ةيلطتَرْشع :وني_ت:قملطناهقلط اذاة فتح ىلأل |وةىرتالا منلاق

 2 5 م وو ا 5 ل 5 ٌ

 ةقيلظتلا ضع نال هةياطلا قل دلت الكلف هسامقاد»نورمدعلاف ءسهسفهملا هل اةقلطلا

 فصن نلاط تاهت هال لاقول هنا ىرتالأ الماكح ارش ءَرْشعلا ضء؛نوكيالو ةمان:ةقملطت
 اريشع رشعلاثلنو رمسعلا فص نوكيالو مان ةقلطت تناك 2 ةنامنم ازحوأ ةقيلطت 9 وذ 1و 9 ٠ م اس “خس 025 م هه « م 7 2 ه

 سس س ضىص

 كلذكو رشاعلامويلادرتاجنال مانأة داعى 8و نيدرولا نيبامر دعلاو ىرهوخلالاق الماك

 لس قنبر معلا مول تدرواذافنبَرمعلا ىفالا مسارممعلادسعناهل سدلو رمسكلاراواكتامهلا

 2 ناو ى موةبمتاهل سدلف نب رمْشعلا تزواب اذاف اموب سعة -ئاوهو نارُش 3 ل
 7 و ع

 رشعانملع ف أى: ال ذمأن رمش علاق ورش اوعلب هذه أزور ا

 اهكرتفم_هلمسفامغاوةبحاولا ةقدصااهياودار !ل_قومهلاوم ارمعد>ودالىأ اويحالو 5 . 38 ا 0 ع 35 ع. أ ع و

 رسعلا همسشنالتلق هل و5

 : نءعسوداقلا حراشل قنا

 سامقلا نا ملا نا هش

 هكذا وذسفلا لسشتال

 ناسلادرجنالا سدل لماخلاا

 ىحسامقللالحاضيالاو
 هتك ها ثيللاهمهفامدر

 1 يوشع



 دفق تييويل هيف دل ا لا ل ا كش ل و اول راو فو ير الل يرد ات طولا يول ةيع فش قرم نحت اا نال ل ااا

 | مهرسدعي موقلاريشعو هلوق

 حرش ا5بتكبا,نموه
 قار عهلوقو س :ومأقلا

 فل ارهصنامسوماققلا حرش

 انْكش حرو باوصلا ىلع

 حورشن ع هل-ةنو مضلا

 هىيفعم و متك ها حيصغلا

 (مسشع) ءارلافرح « نتعلالصف ك1

 امنأدرولامّدعمفلوأت هناك ىرهزالا لاقرش اعلاوه عساتلا نوكين أل ة<ىنزملا هلافام ىلاثلا

 ةفاضم رع يورم علاو تاوض' | نع دمع سلو لكلا نعشمللاهاكح ىذلاوهو مانأة«سنت

 قرفللردانّني ردع هتلعجئشلا تثرشعو ءل_ءلا هلو اورمسكو عما ظفل ىلعتعضواهلثمملا
 نونكلا عب -قنا انملاناددد رطد ةرمشع نمءرح ريشعلاوريشعلاو تريسَء ندب ود ى ذا .ا < 3 53 001 0 - 0 6و 0 ُ

 0006 ع هيد سا م 1 : َه 2

 ' لهاوكر شم غلبام أ ها لا رسل قوراشفلا ومدي ردا شع اعف

 0 ترسلها 0 ءزطارتعلاو لايقل مهب نموا مراشخم 14

 قزرلا ءارسشع أ ةعسن ثيدحلا ىفورمّدعلا ىوسئف اذه نولو بالو اص أو يصل ثم .ءارمعأ

 نُملاونيملا لثمدحاور لاو ريشعلاوقز ,لاراثع اةعتدارأ ءاباس لا ىفاهنم اقل

 و

 ئذلاو برر رجلا اردو زياش يلا اوسدسلاو سيدسسلاو

- 

 غلبأم نمسا ولدان ءااتننشلأساببأ ولهللادمع ب دح> فدرو

 ل هم مى وو 5 و ومس همص ه 59و و )

 م-هلاوم اومأرس عد مه يتعود رتعو مشل ارم ل قا ثعوهلعرم ةفائمدخلا

 لوقهنسو ِرشعلا ضباقراّسعلاورسشاعلا هسنمو راّشعْلا مسيو كنك موفد معو

 هسو

 اهضبق طافسسا ىف انأست "الا تنكتا هاا طابسسل بهي دي نيد 0 وةريمصن الرع نب وسع
 0 ف

 هدا ناك امقعرشعلادخأ» نم دجو نا ىف فارش :اعجيقأن ا ثيل ىفو ]وراتع

 الت ههد_توامإ مناك نا كاذا هلالصتسال و 0 ,واتقاذ هند ىلءامةمةيلهاتلالهأ |
 5 ا 00 20ه 00و 2
 . دقو ليج ن سؤ هناك سهلا ضرفام ىلع مهرمشعد نمامافرشعلا عبر وهو هللا ضرفاكر انو

 . 0 2 0 5 0 م 23 5 1 0 ِ 2

 قايتشاب اه ةفاضال ا *اعكلذدخا ىمسنأز رودفهدعيءافلخلا و ىلا ةياصصلا نمةعاج ردع

 و 9 و ل 5

 رسع و الا دوض دو هبت ةريشعلا دخأب وهو فيكرشعلا فّصو شعل عب كرمشعلا
 را ا

 ى نس م يب سدو هوو ووعد

 راشعورمشع مانام :ر كور شا عنا ممم الام تر ةَعلاتي تاراصتلاىفةمذلا له لاومأ

 كيد | ىفو لتوآتلا اذهل علومراّتعلا ةيوقع مشل دملا ىندرام لكو هرعت خذا
 8 و 1 و ا 0

 نم ناك ام عد ريشع عجم روشعلا ىراصتلاود دويملا ىلع 7 روشعلااعا ر دوسع نبأ ىملا ىلعسدل
 م و 9 د ب و -- 35

 تقوه.لعاولوصام ىفاشلا دعا ذنم مهمزلب ىذلاوت اهد#صلا نودتاراصتلا سهل اوما

 اذانمل-ملا نماودت أنا ةفنح وب لاتويزملاالا مسهمزلي الفء و طارت مناندمملا

 روشعلا مكنع ردا هلا اودجاثيدحلافو ةرامتللاندالب وأخ اذا مهمانّدحأم هال اود

 اور عنالواورمكالتأ اوطرتشا فرقتدْفوْنا ثيدلا فوم_منمهذخأت ءاولملا تناك ب

 م

 الو

 يس سة بي با نيس. م



 ادي اا ا در ل ل ا واول يول يدق ل
 3 0_5 ا ل يمص : 0 : 3  أهيلا 0 0 17 2 7 ا 0 مل 1
 0 ١ 1 ٍِ . 3-0 1 4 0 71 0 يا شل 1 ا ا دام

 ؟46 (ىشع) «٠ . ءارلافرح هب نعلا لصف

 ةناملاوةد_اولاش :وملا فورك ذملا قرششاعلا ىلاث ثلاثلاوفاشاودحاولا اذ هلوقةتوادحاو

 وهف 1 الث تلاوه لوقتوركج ملا تماغوةرمد عرش اعوهلوةةوةرش اعلاوةثلاثلاو

 وهواذهاَرّدعتلاوهلوةتول والا فعن رلاربغالة رمت الث ةئلاث ىهثنؤملا ف وو هدأ

 َتَقلافسَعة الث ثلانوهتدرأ لاك عف رن فرست عةعسن ىلا كلذكو بصنلا وعفرلابرمد عسا

 ةئالثلا تطّقس أ الف َرشعَدت الدَتلان' تدرأل اك بص نموهدارعا ىلعش لاب ٌتكرتو ةثالسثلا

 رع ثلا' هورس ملا” ىه ثنؤملا ف لوقتوافو ذأ شا: هنا لعبلَّلرالا|مبارعا تمر

 ني رّشعلا كارم َتلاثلاورسءىلاثلا اذ هورس ع ىدا+اوهلوغتورك ذااررسفت لثمهريسفتو

 انماط الامل ليصتاب رشعلا ىلا َةرْسَعةِشاملاو ٌةرمْدعةيداٍلسا هذ_هثنؤملا فو هلكحودنم

 دلال تاعفاملوشتف هلكددعلا ىامهلشذأن ماللاوتلالاددعلاىفَتَخدُأ اذا قاسكلا لاق

 رمال طاح اوقف هلوأى ماللاو تالا نولي رصبلاو ممرحتللا علا

 اةنهارم عرممكلار مهرشمت ع وقلما ىذرشس أر أرمشعلابل لو ىلاعتدل وقوم ردقلا
 7 و
1 0 

 ترشعو هءعس) 1قفاونعاو ناز عراه مادحاودحارشعو ةرشعرم ا مهرشاع
 ه م

 ع نما داو تنذخأ فيفا ىحادحاوت دز ةعسق ناك ايش :.هلئشلا

 م - 20

 تلد ىلاعت هلوقو ةرشعاوراض ءوُقلاَر عي أوماستو ةدانزربثعتلاو ناسقن وتعلو عتاد

 ةغباملال اتامهوام كنا نيددعاو 1 داذا برعلا يهذمةفرعْنئالاق "لماع دة

 لمأتلا تانآت مهو هل أرق جام املا ول اوعأت نبا د مرتو العب ل

 يعم ما هدهاش 4 1 ا َه
 ماهسلا لالة 23 سج َنهفناَتن اوثالث قدزرفلالاقو

2-28 

 ناتْحْكاذنَة ع هر أو ارهشنب رع مهملات رمق رخالاقو

 2 عم ه <

 ينس دعنا راش الغو ع رذارمعدل اوطقر :راشعب ولو مهقباسلا "لقا كلذ لعفتاعاو

 ىرهزالا لاف عساتتلا لبيقو مرحلا نيزيثاعلاع .وملانادودممءار ا وا روساعو ءاهلانىتنالاو

 ءارضلا ءاروراَضلا حزرب نبا لاه" "هل _ءلق فرس الاءالو عاف ىلعامساءاسعسالا "هل هم ىف عمسُلو
 ءاعوساتهيَّودما دقو عضوم ءاروداخا كارعالا نبا لاو لالذدلا"الولاّدلاو ارسل ءاروراسلاو

 لاق عسانلا مولا نموصأل باع ىلا تال سنئلءاروشاع موصى لاق هنا ساسبعنب ا نعكورو

 نوموصب مس منال دوييلا ةقفاومر هناا تاليوأتلا نمدَّدعن يدلل ذسهلويرهزالا

 هجولاو لاقدوملاناوهمال اورمشاعلا اوعساتلا اوم .وصلاع هنا سابعنبا نعىورورمشاعلا مونلا

 1 ا جو ومع دعست در ب هج ورومصم دوج جا يمص توم تصمم م بجي ووو وس ديوس سدح جاجا جس جواس تاج ستاو



 ْ : سلا نب ذا اوت ا ا رس 1 0 ا و ا يام م ل ا ا ا
0 

 (رشع)  ءارلآفرح « نيعلالصف <
 ما جل ل ب جل ورسول جا

 1 0 ا اور وول بعو شالار 00

 سةر م 9 0

 ذوقعلا لوا ةرصعلا (ينع) برعم هن اكو فورعمدلب مس امركمر كسعو ناعضومركسعملاو

 نب رشعلا َترواجا ذافلاجرقرشعوةوفرسعلوقترك ذملاددعةرّسعلاو ثنؤملادد_عرشعلاو

 ةرمشعلا ىلا د د داملا ٠ نم ناك اموةأ ها تورم عوالجرنورمشع تقف ة ثنوللاورك ذملاىوّدسا

 ا ارتملا ةلوام اذان تودي تزامنا ذ ونس د اواعفةئلشاهلا

 ىلارشعهثالثنباهف رْدصلا ىفاهتفَْش أو ةرشعلا ىفرك ذملا فءاهلا تفذوثنؤملا تّرذو

 || ثنؤملا ىلا ترصاذاف تفل ىلعاءنبمادس>اوامسا نيمسالا تاعجوني#ثلا تهتفورشع عسا
 و « هو

 "| بش الواهترسكت سنا ةرشعنمنشلا تنكس أوردصلا نما,مفذحوز علا ىفءاهلا تقملأ

 ١ 0 الاديرتك نا لعيملامهدحبأ ىلا تبسن ناو دحاواممب االعج نيعمالاىلا

 دو مدعم و ع

 ْ نذي نيدلا خبرتي لا 0 ا مهو ح . الاىلاهتيسن امهدح اىلاهتدسن

 ددعلا ظافلأ نا كلذهحو نحنا نيشلا فباشمع ةرشعاتنثا هنمترعفافةءارقلا فذاشلا

 اولا منة 1 وةرمشع اولاقو رعى دحا طبسبلا اولا مها رتالآ ب يكرتل ادحىفا ربك غت

 ظفانناوعمذ نيعستلا ىلا دوةعلا نماهدعباق نول :الثمهل اوقكلذنمونو هريشع بيك لا ىف

 ىدحا لوقتوثدنأتلاءاهلا اطيوقمو اهتشلا كلذكور د_ةاواولاو سيكرتلا رك دملاوثنوملا

 | كاردجخ لعل كلا وزر منا تكتت ا ثذاو نافلارسكيت أ اةرشع
 شعالانعكور وعشولااذهزبشلا مف نوفرعيالوتتلاو ةغللا لهأو ىرهثالالاق زاجل

 ةغالا لهأواه هرمسكو نيسشلا خفي ءا اذةلارقدقو لاك نيشلا فب ةرشع لت ايهانعطقوأر هنا
0 - 

 ةريشعلا عم س دلو 0و1 يأ وشو بنا ور قمو رق ارت بكي لو ارارع

 ىلل ءأ واولا 5 ىرشعو و عه تا روثلا تل 1تفضا اذا كلذ لعل _ادال هنال

 7 تودع ل 5 3 7 سام و

 كلذكو ريثعد_> لوقف نيعلا نكس نمبرعلا نمو تنكسلا بالاك مغد_ةفاهدعب

 لاقو اهلبقءالاوفلالا نوكسل نكحم _.:الني_علا ناف شع اال ارمّسعةعست ىلا اهكسي
 مب مصب حج 2ع

 ىلاَرَمَعدح نيام يوصتمددعلاو هناكزسترثكو مسالا لاطاتل نيعلاا اونكسامناشفخالا

 نيءاسق ىلعامب الن ايرعب ىتنث اوىئثانافرمدع االا ضفةتاو يصنا «مرايسسم

 ا 2# سس و9 2 2006

 ساعي ايم 1 واولا تطةساف ةريشع قدح لصالا نالاهتإ ارخأ و 00 ًبصئامغاولاك

 امما أن" سف تفكل 20 لدصالاب فكك بس 1 :راح -فوهلوق روع اك ادجاو

 اددحاو



 9 (ركسع) ءارلافرح وب نيعلالصق

 وز وةو 7 8

 عيضلا دلو لعر ةلاوةرورمضللءامأ يت خورابم يسرا وهوريسعلا عج نوكي د قف

 9 م9 و

 ةسدل اةقاش || ةروعسعلاوةريسعلاو نوهلعم طالخ أ مهن هامرر كنب لاكن اعبَسلا نم

 دشنأو بئامتلا . ل لا

 و:079 س - 3

 اذ مباسعلا روكا اهبٌتارغقملاو #3 ىبح'مانالاو ارادقل

 كر دسعولأ هاوركلذكو لاك ةقانلا تعنى نيسلا لق ءابلا د روس عيمضلاو ىرهالا لاق
 95 مسدد ى 5 وو ومو,

 ةملصلا ةقاس كارومسعلا 0 ةعب رس ةديدشرو.سءورج سعة قأنو هدمس نبا هءاصأ

 لب :اداهثبشا ترصسعوتالعسلا روصسعلاوةردسعلا سسالاو دي وعلا عب رسل اةقانلا ىه لسدقو
 1 م سةر سود 75 ) سةر

 تردسع واديدشارظنرطتاداةر هبعرهسعو حلارصسعلا واهريسقةعداتتملا ىشو ريجاسع

 هو ز يوم

 ىوق ًاوهو طق تن ”(ىلا ىهل بك قوتتدتلاةعركلا ةقانل اروصسلاواهر سس فتزقسا لالا

 دشن يوب اناس اذار ع حرالا لو ىرهزالا (رق عا اهل

 وز ةموص

 رر ملابروملا كيلع ىرع #2 رقرق عاةباكو لم َترصو
2 

 و و

 رعت ىلا ىلع 00 رينقو ةريسق نم كلا

 نمىردأالو ىرهزالا لاك تحرق هرقهو تره - 6 رلا توصر هر _ملاو ةدالجو ريسص ىأ

 ةفرطلاق بدحلاوةدشلا ركسلا ) 5 بوت الويل نعاذه كرد
 و 5 د سومو ل م90 س

 رثدملارأ م طصشم تاو #3 اهي نمت ل

 طصشايدار ًركد ملازم 5 وم لعدوعي تأت نرش واج نمتدشفلظعأ

 و م89 م

 ىلعديحوتلاةنولقمو لف موكسعلا لاقي باعث لاق ىبراف عمار 00 اكسل

 عجلاو اضقللا ىلعدارخالا نأ ىدنعو مهتع اج ىلععجاو لبقم صخمشلا ادهتاقك ”كصخشلا

 وى هو < 1 هم

 بالكو لبخو لاجرنمركسعلاقي ئثلكنمرشكلاركسعلاى ارعالانبالاقو ىنعملا ىلع
 40و 0 و-ه <

 دشنأو همعنودلام عاجل جرار كسعىرغزالا لافو 1

 هر ةم وم و ا هو - 2

 هركسعالا يلق ان كا 5 هرج ون مظعرأ كل لد

 ه7 »وس 5 - 5 م هو صد 0 - 5 هو س

 0 هدلاث د>دق 23 هرصيوهعمس وأ يسشرشع

 |ركسعلاليلقلنالبق هناا ردت لج رلاناكاذاو عيا ”واضعي هضعب بكر اممسلا 2 ان
 عسو باه ح وة او صدم

 جادو لركسءاها 3 #* جامتلا بَل يَحتدرودق نك هتلاظ ل .للاركسعو

 0 ومسو) عاوس مدعو ووو هت سص سو

 ةفرعنار كعلاو شدحلا عقر ض لاو عمت ناكملابركسعو هنلطت تك ارتلللاركسعو



 000 ا 00 نمل 700000 10 لل

 (رسع) ٠ ءارافرح « نيعلالصف 4
 -_ 00 0 متبع

 ةمرلاوذ لاق ارصعر سعال ةيتراسع

 همام“ 5

 لجمال وسب كات * هيد ذديرسعل لى هاذا

 > مقالب ىهفهبتب وُرسْتلاذاو جتالاجنا لسفلا ىزرت هر للا لعلب

 ىلا ىهفقونلا نمةرساعلااماوىرهزالا لاق أوحدفي دس 00 ”كىذلا لجلال لا

 ناقل قر ستتو كلذ عفي بئذلاواهطاشأ نمثل ذلعفتراهنذتعفرتدَعاذا

 فض ةتمَ أد رومليللاب ةديعمجحا دقلاكرساوعالا
- - 

00 00 

 اهيادنمناك اذاةئارم -وعةقانوامانذا تكتواهود- ع قرسسعت يا اثار ءاوعلايدارأ

 حانرطلا لوقت 0

 ضافللا 2[ ضضملا ضان سنتين قت اذا ةنارسوع 2

 0 | طرت واه طعدشب ودعتو طاخنلا نسمات عقرتاتادارأ ل ئاسلا هاما نضيضفلا
 رعاشلال اه تسياذاهلّميلا ىهةفن- وأ لاقو ل اا م

 انني 980 مح سل و

 ادد دقاهكوشك ةرسعف ار أ 35 ٌةئانصالاءاملا اهاعتمامو

 ةمرلاوذلاك 2 ىلايرلا ديعسنب رب رجب تنبءارسعلاو تينا ارسدعلاو

 ودم سو 95 ءو

 اراتتع اواعوط سا ا 001 ًالمقءاسورلااو 0 انا

 مص تس
 | فو هراكوهوهلام نمد ذاءداولامز ملا عار داو وداع ىلا لان

 1 5 # ىوص

 راسنقالاوهو راستعالا نم هراكودو هدا فاو لام سدا ولام رع دع

8 ّ - 7 1 

 | ةلاطملا او هراكوهوهانعملاهونيسااىهاور ثيدحلا لا داصلابىوربورهقل و

 دود

 لئامقن مل بقرمسعلاو لمعلاو ىضاقتلا ىف ةيربلا باح رم 17 «ه لذموأ أرصلار تعم 3#

 رشعلبقو نان م ”لقرسعَنإ ةراغلا | أ ةتكت امو« رج نبا لوةىف مهضعد لاه نما

 6 ثيدحلافو « شع بونت م ماعد ناك د وس مزلو يفت عورلاب و :ضرأ اكهماع لا مهيلع ناك هلوق

 / هيلعدتلا لص ىبنلااهامن يوزخلا ةممأ ىلالتناكةش دملابرثب نيسلارسسكو نيعلا تشب وهريسعلا امامتا«شوماقلاحراشىف

 ىيدعم جا رطعسو ىلهتسد
 الركوب هلا ورويسمل او*اهلابىئالاورّكلا مميعلا م معأ ىلاءتهقلاو ةريسب «لاسو 2 8 5

 َّئ رهو ا لاق نيا عهعج وذ :ذلا نمعسبضلا داوقراب.علاورابسْعلاو بأن ذلا٠ نمهداكلا

 تبمكلا لوقامأف بذلوا علاوءاوس هيف ىنالاور دال مليضلاداو امس ءلا

 8 دس سا 2

 رباسعلاولعارقلا ماك + روارمتلا ضو

 دوو



 ب | (رسع) .. ةرايرع 35 نيعلا لصف
 ا جا مسخ مج رجم

 رك ارسدالا بتال نماهشيرا ارمسع تا ةعورمس عا ناك هنا لق وءارسعلا ىهلارسسعألا

 ةبوجن ةدعاسلاف ءاتضسسلاةمداقلاارعلاو ص فا رتاهل ا نعل

 0 2 ا 2 هه
 توامو ناتعلا "ارا عك نانس #3 هع 20 ىو

- ْ 2 

 00 0 عربا قيم « سرب د تير اوك

 وه

 ممل ا ادع ضان نا ال ا هب بر متاردسا

29 

 صا ىلاو هيفرسوي علا هعدلا هن" / لوغبهيوسعسملاوسدوةيلا دمها ٠

 مداوق اهدي ءارسع باعلي وءاضسلا ٌةمداَقلاةَرَسَعلاَو اض:الوقعملا لو وهيفرسع

 تو كوش ةوزغشحوه ةرشعلا ضرر وجهنا ناشعثيدسح فو ص

 اهرسعو قو مس تتسلل ا ملا عاشبإ !تقوناكو اظبقلا ةدشىفوزلاىلا

 مس سصص

 لبالا نماهتذ_ثأاذا ارسعةفانلاترسعو ىر راس نع ءاجاذأ امس رس لرمسع ف 1 ىعوتالف
 سو

 ظرف لب الإ ٠ نمت رم.ةعاربسع ةقانوا مكرواهملس لاذنانا لبفاشوراهّد أ ةقانلارسقاو

 1 يوم 0 2

 رينو هنأ هسعو ةنأرم وعورمسع ةقان كاذكو دنازلا فذح ىلع اذ- دو لبق واهيلع لجو

 للا قونلا نمةسنارسدملاو: نارسوملا نانا سنوي رهزالا لاق ا ذار سيعود ارْسْيعورسَع وةهص رك 0 -

 نارسوع ل هي رموش لاك ثمالا لاق امري_غ ىلع برعلا مالكو لا ضار لفقر

 سم رف تطاتأ اذا ةقانلا يسم 1 امس ل هك تا ةقانلاريسملا و ضرب تلا ةقانلارتسعلاو

 ّك رع أ دقو اهتنس لمت لف تطاتعا ىت لا ةقانلاريسعلا ثيلل لاو ءاهربغب بيذهتلا قواهماع

 لالش ةناريع فوُمَحْ نع * لا ةرداست مدعو ىنعالا لوقدشن أو ترتسعو
0 

 دينغلالان مريسعلاو حصري غتطاتعا يت ةقالا أرسال تيلايسفت ىرعالا لاق

 لاق كلذكو مسالا ءرسفاذكو تّيرالو كلذ بقتل 0 لوتيكر ةترسنعا لا برعلا

 ع 66 8 يا ”ووو 05 < 9و سو

 انقر ااضو «رءوأاريسعريسأ #3 اجر نيس نياند هج .ورو هلوق 37 راسل ”ىفتدكسلا نبا

 مث بس س 21- 1 3

 رساع ىشو ان ارسعواريسع :رسعت ةقانلا ترسعواهليلذت لبق تيكر رىتلا قانلاربسسعلا لاق

 ىثعالال اك اهوُدحف مدع روع و
 < 8 ع -و

 اريسعنب .ًادعيىرسلا ىَدَت 35 ليملا ثان 205
 د 0 ًًّ

 جاع ا ل - م

 لاق هدول اهنا سنك دار تشاو حاقللا دعب اهننذ تةقررساع ىهف ترمدعو

 (س برعلا ناسا ىلا

 اماهضف 4 اهمذد هدعدأم و

 ها سوماقلا حرش ىف
 عنووعم



 نام دس 2 يل ع را ديما ا ل ل ا

 (سسع) راف 5 نيعلا لصف 54

 هسوصو2 هم” <

 رستعياملاقمارشف #2 .هريخملا عواد
00 

 م7 سمس موو

 ّْ ىراسعوت أ راسعلب الات هدلابقب + وول مذ لبق هب 0 و ريعبلاراستعا نمادهوىرهزالا لاف

 لرش وأ شرها لاما قنا ارسيعأو ضعد ل فاهضعب يأ ىراكشر دست

 5 د ضصوع 5

 ناعيمصاوارمضتواراسغاريسغأ عار كس ىءورقتفا ليقودبتاذ :هلقوةرم معا ذواصرسغم

 ْ ' ا فلاوترسمللا ةرطنيف ةرسعو ذاك او ليزغتلا فو عسالاةرشمعل نور دسم اعلا

 مهو ةوص ة.5 0 سماع ص ةم اص دمصسومص 5 وة

 ” ا ورع ارسءوهروسعمباطهرسعتساوراسعالا كا ذكوذ#لا تاذ هلف

 ها هد هريسعلاو ةتريسممىلا هءقفررلوت و ا اا ا طا

 وسو حعحدروم <

 طجشي ذإا رسعملاو دب تامر راجل ا رسم ل جودا هب رم

 7 5ص - 2 هم عدو

 رومنسي دنعورسع #4 ا
 < ه ع ه7 9و هو

 ماو ىرخا 4 عورتا رلاتادلا زتلا ىو ناحوزلا كإذكو اقل ناعَسلارم او

 رس القاها ىداذ نيتك و أل قايل ذاواهلو عشر وار

 1 وانياع 3ع انام ا ا ل ل
 مدعو <

 1 ةغل ةهعملا نيغل اومصبلا# ىلعرشكلا شلارسصبو حرض ل متطي قل ديلعرسعو هي مدس

 امدحالا نيعلالاسقبالو نيغلابرسغت دق وصمت ىلع ردسي ملف ستلا اذالزغلل لاه رفا

 رسعو منمد>حاو ريغ نمهتعم»هيلعب ار رفطملا نإ هلاك ىذلا اذهو ىرهزال ا لاق

 هم 9 + وع سم ص هس 8

 نافاعمج هيد ليش رم الل-رو ىرسلا ضيق ىرسعلاو هلا جريس 1 وارمس هيلع

 5508 م ومص

 لاف ١ ارسعترسعد قو“ ادا ارااوريسعلا نيبر سعا هفكما“ :لامشلا هد لع
 هدي فو م 30 1 ا رو اكو فيل ا! منعا ميع دقو هل وق

 طمضلا اذهب لصالاءاذك
 ْ ارسعأ افخم نمىملادأ اك »ب م

 1-5 2, س وماّوأا حراش ةرامع

نك اذا رمل مار تع الحر لاتدو ّْ 7 0 2
نمدح اوك لمحو امها فام. تو ف

 هامشبامس

 8 هج ود ى سهر 201 7 00

 رسيأر دع لاقيالو اعبجاميدس لمعت تناك اذاةرسب ءارسعةأرملل لاقي و همم :سغد|معدام | طوضموهاذكعكب هرحلاب

 نبرعناكو ةرسينالفىفرستلا نملاقنو برعلا مالك ادهىلعو قئالل ءارمسي ءار الو ||| ةرابعو ها مسنلارئاسؤف
 3 هر ى كا 1 ل ٍ .  #ثيم سيو لمعد دعا لحروحاصملا

 00 فري را نان ء د رمدع لجو حاب
 تاآرم 8 0 و 3 ملا نب عدار تو دس فو أر زمَسع اهنعهللا ىذرتاطألا نم ع و سل ا وورام

 2 م5 < 7 م0 مو س هم 5

 وو هات كح ارمشعلااديدش اع توعتي ىدفعم هتك ها بعت بأي

 #4 "ه5 ع1 هم 3
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 ثيثأتءارمس 01 اربس < لع ءديناك هنا ىرخزلا ثيدح نمو رسعألا نماسردشا د سل

 1 او ملال دا وبال تدق
 رمسعالا



 1 3 ا #1 5-7
 7 0 3 7 ول كا 20 سي 5 0 يك 557“ 4 و

 ل اا ا ل ار ا ا ا ف

 م (رسع) ءارلا فرح « نيعلا لصف

 لبسسلا سهالل ىأ ىرسسملا هرستسسف هلوقىفليق ورسلا همقاوناكىذلارسعلابمهّلدبا وح ونقل
 مالا و تا دننلا ىرسسبعل ا اولاك مى رسله تف لجو زعاوفو نونمؤملاالا هماعردّشيالىذلا

 ريس ىرسعلا فله هو ىرمسعلا هريس: سف لاعت هنا لاف فكل ئاسقلا لوةيءارغلا لاق ريسعلا
 عقت ل صالا ىفةراشيلاو مب 7تادعب داورفكني داارمشد وىلاعثهلوق ةلزاعهزاوح ىفادهوءار لالا

 لوقتوىرهزالا لاق اعيجباميفريشتتلازاجرشوربخفحأ لت عجب اذافزاسلاحر ضن ىلع

 اهيقارع نم ا اهلا ىدب ىلارثملا ن نمافلال نذل ىسهتنااذا اهدئاقل ةيئاسلا برغلوأق

 قرط. فروحماو لاما ىلا برغلا عفت ذاع ارو اجيال كاهسأ ارفطعاىأ ا | ردوا

 2-م
 ىلإ ارعالا ناهد شنأ هلوقو ل تن ارو

 0 هدر س9
 رسعلاوراسيالاوريشلاوردلاو * ةيئانلك هين نأ

 نوك نأروح ولسقلا ف لسقلا ضو لْقلا فلُمُقلا اولاك 7 علاقة ارمسعلان وك نازو#و |[

 هلوأ فرحأ هن الث ىلع مسا لكر عنب ىسع لاق مضلا مضلا عامل |كاذ هل رسحو لقئفجاتحا
 5 وو هو 8 نيرعز 8 3

 لعورسصو سل هففك ن مهوب تبهجذو هله : نمبرعلان 9 نوال او 0

 هو و 0
 رست "ل َجاارومالاى و 0 0 ةرسغملار ةرسعلاو و

 عضوم روس لا عضت قر و رومالا نمر سعألا ثدنأت قريشلاو انساتا ىرشتلاَو

 رسعلاكروسعم او هد. نبا لاق ردصملاكنيذ :رللا فلوعفملا لم ورسلا عضو روسنا ورعش وأ

 2 رسعدقو هيكل ذانالفرو متم لاقي ولوعفملاثم ىلعرداصملاز م ءاحاملخأ اوخو

 وحبا -ٍ ين بم يور )5س عر سابو 2سم ددصو

 يدش ورسم موو تار سعونارادعواتطرششت رعود ولا .دعرسعل الا

 مو وريسُي غني رفاكلا ىلعريسس عمو دئمو كادف ةمامقلا مون ةفص ىف ىلا: هثدقنا لاه سعود
 دا ا . . 8 9 4 3

 لذهلا لقْءملاع موثمىأرسعأ
 و ساو حاس 0 0 5

 رسعارم را نم مون مهل لظو #2 اورقةلادن «عوضهاتسلو

 ني عو

 ا لاش ةرمسعتم ةريسعوريسع ةجاحو موش هنأ هيدازأ أر شف 0

 روسكلا نيك املا 0 0 ءلاّةجاعلل تأ دق

 0 نيس

 ىنكسع قاضع اذاىأ هروسكلا نيل با.ثلاذا# هلوقو ىريغ ىلعرسعل ى لاةحاعإلد انهما

 ع ارسعتساورساعتو الار سعتو ىننادلا عشومت الا عضوف تيحنادقدار او نعواطو

0 
 ىدعملا لاك هشسَتو زور تأ لقد دضتقا اذا مالكا ترمستعا داري تءراص و ىونلاو اسيل اديإ «© نيل“

 هدتدكع



 لصالاءاذك شي رلاوهو هلوق
 سوماّلا ىفو طبضلا اذهب
 طم_شنلا فتككشرولاو

 ةقاسر د تالا وشلل

 يعم هأ زوو

 "0 1 لاله لالش 0
 لود [لسقو ركسلاو ا رذصلاو ماملاكقدلا قوفو ءاّضعلا نود .هلاورت ارعلاواهيعا ع

0 2 0 53 

 رميوهو طبس او رذلاو بسلا عيشولاوةعشلاو مانو عير هاكالكلارسنم ثوم

 ةمع 9 س

 دقو ردألا ديد ناز ةلاحصوما ارعالا نبا نعْئش لكمديدشلا بلص ارازءعلاومت :وعربأم

 ارقاعاكو مد توصل ةفارمص #2 ارزامع لع تاذغساف دشنأو اهحاصاهررع

 وهو فلا فا نقللاوهو طيسشنلاح ورلا فرمتلن ا مالسغلا رازتسعلاو قلقا ولا ,ورعلاو

 نبا نءّناديعا زم 001717 كارلا نع يرش اوراكل وفا ور املاوعشي رلا

 سود م 2 5 11

 ٍ ٌرراعو ةفدنح أ نعل بلا ىصئرروعلاو راي ةدسحاولارب جشم | ع نما يلاوافا عال

 1 هس ى ه- هم

 ةينكرازيعلاونأو ىردوملا لاه رازء#لاانأ كي قركلاو ءامسأن ارز ءوةرازعورازعز :هرزعو

 4 همه و وعر 2

 ينمسا ريزعو هنرقو أرامل ترزعو رطيدسلا سد اننبلا:ايلافا دراما قنعلا لب وطرت ظ
 يع

 ى هى ارعالا نبا ررعرعغصت نال طولوح ون لثمأ. مع ناك ناوهتفلن: قرصن 4 اريزعو
 ةروزعلا

 كايا دوكتسو علا خفير وزع ذنيدسملا ىو ةكاللةدئاقااو ةطورسلاو ةروزداو
 وو هو ىو واق ع

 رسعلاورسعلا (رسع رسعإ) اروزعهمضلاقي وتكمل دملا٠ نهقد رطلاام اءوةفحاةينثواولا

 موو هو

 نافلافوارسسد ريسعد ب هللا لع ىلاعت هللا ناك كد اراك و قي | 1 ريسلادض

 -وه9 موو 0 1

 ني رسب ر سعب تلغي اللاوو كلذأ ًارقهنادوعسمننا نعىور ١ ا ير مسعلا عما اًرمس ١ مد ريسعلا عم

يسسفت نة ساسعلاو ,لثسو
ه نهءدا مو دوعسم نأ لوقر

 / 001 لة لاقخلوقلا اذ

ىهفةفرععاهتداعأاذاو نيتنثاانإ :راسضاهلتمجركش .اهتداعأمم ءةركف ترك ذاذا
 ْ كلذ نملوقن ىه

 نملوق:ىه ىهفماللاوفالاهتدعأ اذاولوالاريغ ىناشلافامهردؤئافامهردتنسك اذا <9 < ع

 نبالوق عماد هو سايعلاوبأل اق لوالا رهانات مهردلا قنا صرد تبسك اذا كلذ

 البمداعأ مث اريس رك ذا ووهدنا لع ماللاو فاالا.مداعأ :رسعلا_ ذا ىلاعت هللا نالدوعسم

 انس ريغ ناسي راصولوالار مس لا ىناثلا ارسل راصف لولا غياث نام مالوفأ
 قارس دداشلا اريد موملا ىلعامثدلا ىف رس ءلانذارأ ل ذل هللانا لاقي وه 5

 لج ب اونامإ اراندلا ف زا رْفاَمإ .: را مْسُعلا اطل لاق مع ىلاعت هنلاوةرخ الا
 ءوصروك >

 ]بدت رم لرتادهمروسعوهرةدسع أ ىلا باكر ثيدج فو ةرح : الاى

 نا كالذو هملعرمسلا لخدأ ايدج رمشلا لن دول لبق نيس رمسع بلغي نا هنافاجرفاه دعب هللا

 مولد فمي سنها ملفديدشقيضفاكسوءيلعدق لسهتا وسد هللا الا جنيف اك سو هلع هللا لصءلنا لوسر بارككأ

 ىقفلا

 2 هكا“ نوةنوتع > مت اة ل حاسما ع اة ا ا ل ورع

 نويل ووجب يجبره و ع تسل ا

 كب



 يزال ا 4 1 ا وا ل ىلإ ندا 010 6 يا . 1 ١ سي ا "0

 : : 1 0 1 5 ١ 2 د6 0 3-5 5 و اي ناقل ذي 000 58 4 15

 ها ١ (رزعأ) ءارلا فرح « نيعلا لصق

 سل لي

 لخدأو متاوصأ ا ةمممالا ىفراعرن وراس نكسو ثالثلا

 3 د رعات ناسصال ةيعاراعر عا اركلاقو ناندصلل ةيعلزاعر لا لاقف 1 تاتش ولأ
 5و دوم هج 5 ىدةم موص 0 سام ) وو

 ريزعتلاورزغلاو هدرورزعوارزعهرزعي هرزعو موللارزعلا د ( دايو زىرك دار

 لامة بصعملا نعهعدروةدوأسملا ن مىاحلا هك د لا نودبرض

 1 د -

 بي صري_غتنك ماذا ىلع # هن انزختريمالارزغس غمس سدأو

 ل هس

 لاك نيدلا باب لع فيقول راو عال برلا كاذب رض يع وديرضلا د اوهلمقو

 لوسر عمن اردقل لاف هنالنيدلا ىلع ف.ةونل اوهريزعتلا نا ىلع لديدعسُشد دو قرشزالا

 مالسالا نس را حاول رمادي , لالا مانام رسوما
 ب

 وس معو - 95 ويس

 ْ همقريسمقتلا ىلع ىو لدقو هدلعى ىو ىأ ءالسالا ىلع رز ىلع باو ادا تالضدقل

 ثوذدرضلا ىهس اذهلو بدأتلاريزعتلا لضأو ماكحالاو ضئارغلا ىلع فيقوتلاوب خلا ظ
 325- سا ساق ةوّوم ةةصع

 دضلاو فو هفهمظعو همقن هرْزءودا ذضالا ن موهذةيرزعو ةرزء لاش بداوهامتااريزعت دكا |

 9دءو دءالام 2 ١-9 سور و 1 4 2و ع

| 
 دف لو هملعهللا لص ىنلارم هل نمو فما هور ىأريسفتلا ف ءاح مهوعرزعو ىلاعت هللا

 7 هو وأهم م 8 هام ْطَر

 قالاوغادهو ىرسلا نب هاربا لاق 0 مهوومظع م ةوعردغو ل ورغهئارصلا

 هد 0 ا ..ناٍبجاميتاعفدلي و يتاكددأ 6 عيقلا ءهعد درا كلعلا|

4 8. 20 

 ل قد دوحالا ناكلزيق ةوتلاوهر زر مزعل ا ناكوإ 00 وذ درت ناي مهو 2 رضا مهوعر زعل وأتفا

 ا
 مهئعدغف ا دملا ىهءاسنن الا ةرصن نالا هيف لخادم ظعتلافتبجواذاةرضنل اوه ءانغتسالا ةغللا |

 هَ نا 2ع 5 هل أ

 أرز رزعت هنر رى ارزعةبر رع نغهورز غتر رو لاق مهرقؤو مهيطظعتو ميد 3 نعدذأ و ظ

 ةقرودلاو# ثعبملا تدع قو فيسلاونا ءللايرصُتلا زار قوتلا بعل مالك ريزحتلاو |
 هه. سمو ل

 ةرعدعب:صرصنلاوريقوتلاو ةناعال نهري علا هرصن أو هدرعأسف ىحان ًاوّتعما لقوتنا | ٍ ١

 اد ةتوممم # ع

 | لئقاذ هلو ءاذآ نم ا "اك راوعنلاريزعتلال أو ا
- 

 | صم م ع 2ع © معص

 ْ هزوعد اهطكن ارزعدأ رايز بنداهعيوا ناشي يهؤي ضيا ا ال

 رئازعلاعمملاو ةيداوسه سعرا متع واس صحا ذا الكتلا نريزعلاو رزعلاو هعنمى ثلا نع

 مم دسسسسا انغابرم رشات رز سل طمعأ ديالا اذهريزمَّت نخله نولوقي

 محم مل ا ممص حو مام

 لاقؤ هورقووةودزعتل است هقل لاق هرضتوماَوكؤكناعادردعو ارزعءرزعو ف _سلانرمقثلارزعلاو | ١

 : هد .انامناهسد أى أانالف ترحل وأن عنا ةغللاقيزلاناكاذو ماسلا



 7271111110 000 زن و ا 000000 00007 اهم مروي

 نيالاك ةبعللا كاناوبعلف هيلا اوس دوعمساذافراعزكلاف هتوص عراد ح ا دحجولا ذا ىبصلا

 : (درغ) ءارلا فرخ « نيعلالصق ع

 هوو وب س2

 ميذألا هلع فرصلا نواك 5 نكلو و مخ

 ىى نا كلذو رامخ يسرب عع اركبنبمشجوذ ا: ست هلوق ىعمو

 د
 اودرؤعسل ا انبغل :اقفيهد نعال زان: ةيسلكلا ناك و مسهلا اوهأا اودخأ ًاويلب , لع تراعأ !مشح

 ميدو و محألاو هناا تسمكلا ةفلربخ تيك اوق ]وقو هنن لستق كو ميلعا ”لاومأ
 نم عك 2

 رخال فل و مأتم. ؟هنأ امهدحأ ف لكن ناريصبلاام_يفّكدَب ىحنوللا فناهباشتي

 ١ وو فرصلانواك ا هنكلو ندولل !نيداهنه ت تبدسد دل ىمرف : ةسلكلا لوقيف ىو تكلا

 ١ رويدا هايلارعن ارق دانه بوس كرر ل" دوال أدب غبصترج-أ غبص

 ضوقلا تما وار ل اةرارعلا ل دقو عيطتااوق الامال !تديلادشت او در ءلضفقتررذ

 ءوسةزارعلاو يخل ص ىأربخةرارعفوهلاقيو هيا رولر ع رشنلاق

 زك ةيرعاشلال وق فور عون لاقو هسا كر لاقي اكمقلخ هانا زعزع بك ؟لاثبو ىلا

 م9 و مود :» س

 اهلاعف نم .رذقلا تيكرمانعمرنغلات 1 #* اهرعرعواهمودتبكرو * ةأ سها

 كن تررعءارفلا فاش ىًأارغملتخو ماعناةرعموصلا كاذكسحوا رع اهرعرعبدانأو

 تكلا لوف وقوي را ترد ر ,رعلاو اه 0

 راعرغ نيعادلاةداولا ىسوالو 5 يسرلا تنل الدلو

 لاق ةةيلاماتي ”ورعنب رارعوهو لج 30 اوارعو نمانلا ن نءاهدُعبل بئذامبسبلىأ

 ممعلا بكا دنا ب حأ ىف 5 حضاوربغ نكي أدار ءّناو هدا

 : سلا ورم لاه مشا وغاملك زار ياو ضوزخا

 مؤ وةروودم لدومو 5 و هد سم صر

 ارعرعف ىط نطن ناس تلجو #* ارصقأ ناك امدعدق وسلا هس

 ترم < وو

 بكد بهدم كب بهذو راى كونا لوق» هسفن بطادع : رق نط ىوربو

 ةغبانلا لاو ةولدإ دوتحلا ِت رع قوشلاك دع رمق ةأناك امدعد

 راسن ينلام بْتك ىلع و 0 ارعب رض عن ديز ندد و

 ةرعرع سووا و غو“ 00 الايس دايمة رواد

 نال يراغ :.ءاههمهدنلو وعدا « ةغانلا لاق تايدصلا ةمعلاضرأ | درع ءرعلاو درك ةرق نهر أقر رقلمم

 ىفل عفا نعت ادءامغالاغفنالردانئدبنع وشو عل رالاتاتن نمش ونسدنعاذه هو هدم_س
 - 9 02 1 أ

 2ذ11ذ1ذ110أ]1]1|11|ز|]|]|1|] ]|0000 ١-7-7-7
 2 1 و

 0000 ع١ 2 1 ز 1 ز 1 120 2ذز12ز2 2ةز 0 0 ا



 0 ني جا ىلا خكسيللاا كرو ل

00 000 
 ني لال 2 7 7

 ان ؛(يرع)  .ءارلافرح”« نعلالصف

 اي 1 َ ع : حي
 ةرعرعدانلزئانا حاملا ىلارم عب نب ىدي بتك ثيدحلا فو هالعأو همظعمو هظلغ لا ةرعرعو

 ا 9 م ل
 لاق هناريزعلا +_,عزبر عشب دح فو هأذسأ هسيضحو هسأرهنرعرعف هضضخت ودنعلاو لم 4

 5 هو م و2 00
 ةرعرعو تون أ بة ءانآل ضرأض يضل 'ريرعف عدسة نواب فيزا

 هيراغوهالعأ و رمانة رعر و سأةدلجن اال 5 ةرعرعوهالعأ ني ًار مضلا نى لك

 تيمكلا لوقف ةنلافارطأ ارعاز اوشا ذكور ءءوبشالاةرعرع كادت

-ٍ 1 

 ا هلك مسانملا تلوح ذارازن ةياسم

 هكرحو هجرس ءرعةروراقلا ماه درعرءوىلئايعللا ن ,ءاهدلتقا ل قواه فن و

 اهدادس «واهتددسا ذا لاقي : اهدادساهنمتع زئاذاةروراقلا ترعرع ىلارعالا نبا لاك هقرفو

 كب ا ةرعرعلا وةمسجملا نيغلامةر وراقلا سار ررعرع سي ذهتلا فو اهزاكوابن سر

 ببطلا نمار ص دورا ىنعيلافوةعزعزلاو

 ارذع بحاص فت ةرافاذ ىلإ 0 اسأ ارت رعرعنب ركو ف ءارذصو

 رهثوشلاقيو ىزيسشلاهلاقي دويناسلا الامم رحشرع ءردلاؤءار ,ءءارد علا ذب راعلالاّشو

 ونألاقو يرحل يرق بسر زدال ى لمح مظءرصشوه لاقي و نا ارطقلا لمعي

 لكؤ فواح ومجك نوك ىتح دوس ع ضم رطل ادلب ,قسلا لاثمأرع 2 علة

 سح>-رتلاوهوىرب نبا لاف رلابيط تانوهو ريلاراهب ا اولحرلا مستو 0 ا و

 بيست هتان
 4 و2 5 3

 رام ةيسشعلادعباف 5 ا 2 نيتي
 و 1 ىف

 9 لمس نيج

 راطقلا دعل د هضور ارو 5 - تا اذن الا

 ه9 1 2 دك

 رمل و نول فاصنأب * 5 رمال نيضق ” روهس

0 ىشعالا لاك ةرارع هن دحاو
000 

 ىتعلارهصتو نينجلا ضب هانم وت كا ةبقرلا ضاسسلا ةعصانلا ةأرملا نا هانعم
 قوم ساس ني مج ةه #7 صم

 ىوبريلا ةبسإاكسرفنا ىرأو رونهنمونأل اق سرك ابيت ىلاةونط اذ ارعلاو اهراريكصان

 ها عء4هيس 0 34 م0 ماعاش رعت

 و ان 7

 توقايفىدذت سعلاو هلوق
 هعيعصم ها ىدنعلدبىوجت



 ا

 رم مي اا ال يمت نشل درع ا ا ا ا ا
 2 د كرا طنا 1+ اس "دلال 1 ايلا 5 4 1 1

 (ررع) ءازلا فرح « نيعلالصف م

 امتار الاا اوركذاواسوقا #3 ره دئانورتالاّسوقا رضرن سقلاتو

 وم م 01 نو هو

 مسهئاشوه ريمه هنيدي اهبل ذا عبور عزد رعب بقلب بعل اذان الفرع ىارعالا نبا لاق

 و ع

 نا ءانلا نيل اس ءلغأ د تعنالفو

 و سو 8س سس

 لاجرلاةرعو نت نع وسو نعي اسنلا» 'رعوبرطلا 5 موتيصشلا "ل كناةرعلا فاز ءالا

 ١ مام 6ع

 نسح دج لاقف هءا اردو ف 4 1لافَدر علا . دنام ست ءممدج-الت لق قدما لاق م 1 0

 رارعدل اوهفاوشبءا ول كسو و مهنا رود أوهفهارتشاف حاتح ا ناولاقاكهب وهارزن !لاكو

 ثءاءلثملا فو ةرقبمسا ماطق لئمرارعودوعلارارعلا لبقو رارغمهلناكد قف ىنعالادشنأو
 لاق نييوئسم لكلا اذهب رضي هذهبمدهتءاناعمجاتتاهاةعطننا نار ةبامهو لكبر رارع

 لبطل كاما مدل هب اهميثأف ولو :رارعت,اب امها رح نه ىرازفلا“ اقنعنا

 / ٍ امه هما رخ الالاقو بيذهتلا فو
 و29 هم

 بابا ووذهفرعد واو * اند اوف ةكبر رار ءْتكأ

 ًْ بوح تعقوفرار حدب ترقو لرقم لب“ ارسا ب نمنع فانا ةر ةرقب درود رارعو لولاك
 الن ولأ نلاندلي ءاسنىىأ ءاسنةرار ءىجورتو ىواستلا ىفالثماب 0 ياس

 لطخالا لاك ةدشااور ارعلاو ثانالا ندلي ءاسنةيرش رش
 هم و 2 هاو 5

 الاتثالا مهوخأ فاو + ناد وسلا وترارعلانا

 نالاك « باسحآلا ٍلماكتدْرءلاو » ع راحو يل ا كم

 حامرطلا تس وال ون درو أك لطخالا تد .نافحامرطال هزعو لطخالل تدمااردصىرب

 00 رعلاو « ئطلح ومنلاوةرارعلان ا 1

 بارع امأ كل تر 0 ائيطرخاملا لجرلا اهيا هل.قو

 ' زولشلا ىفوتزازعلا نمىدهت اودى 1مسغلا نم مك !ءرعتسا اذا سواط شي دحر فو

٠ 
3 
ّ 
5 

1 

ٍْ 
 لهلهم لاف فهد نب رشرعارع ل جروددو سل اوةعفرلا ةرارعل اوقلخلا

 ااا ا 23 00 لوما علَخ

 0-3 1 1 5 7 .٠

 و و 0 0 51 9 ل 1 0 2

 علا 0 7 را 0 ارععقربو

 5 - 0 0 م28 اص هو

 رعارعلاالورومالا دنع #« ارعلارع5نمتنآام . تيمكلا لاهم لاير ا ارع عججلاو

 ةرغرعو



 520 290000 / ولا ا م رسل يا كيلر 200 ان 5 00 نينا 10 هاك را ١ م ا برا تايد يالا ١و * رك ا ا لا 7 ا 7 ويساوأب "دير رعالب كاد ارسل ىلا الا نكح ع دوياو "بروق 1 لق نوعا خلا 2 1#
 10 اخ 4 دلل * ع 7 1 : / : 2 02

 قران (درع) ٠ ءارلا فرس د« نععلال صف
 . 22007 د5 قو تاجر ال6 لة نا 372-77“ . - :

 5 عدو هع 5 2 د 1 5 . 2 ه١ 9 0 نيد | ” اح 7

 ابار ورعملا وكنعءلغثتوهيهلن ”كيلهف عقب هلءلفداشرالا ىف كعطب ملاذا هسيغ .ويلخ هانعما |

 كا طاش يداولا وهما موقت ارورعملحر ورة الىذلااضيأ اوهوزورقملا

 ريطلارعورادلا ترع ا باكل ,..لاورعبلاو سانلا راض ءلاوريبطلا ٌقْرد كلا

 هسبو ه2

 ريعتساف سانلاةرذعو ردقلا ىثو ة ملا ر يلا جاف سانا وك ل ثيم ولت ةّرعرعل

 952ه 0 سو .و

 لاه ريل ؟مترعلتكملوقيف ءلارهضرأل مدين اك هنأد عسي دحفو بااشماوىواسملل

 "كعب 1س 1 رمل مسي نك هنا هب اورق واهدضت اهلمْديو سارع هلا ىمضالا
 ف اضل 132 هو سدوم عا شاول  هويقم

 ةزعلاباهلي زبالىاهضرار ءدال ناكر بجنب ثد دج هنمو هلممريرعتلاو اي اهرعب هضرأر و

 0 ممم هس 7

 "هلي صريسغىأ ةرور عمو 2 1 ارسل سنعمتل ىضوداب رفعحْث ب دقو

 وهوررعلا مرش د ا مهن ذارمشبهموق الفعل بقنموةر ءلا

 لاخلا لاقو رشها دعأى أَ رحل |
 وو هموم 5 |

 لّدقْمف ثور اعيجامتو # اهيرغي 27 روب ررعتو ا :

 سه دى ىس9و م, :
 مضلابرعا رخو زيو هر عاج اصلا قا الا ةرعلاو رذق ىأّدو راعور و راعوةرعدال ذوأ

 ب بوب نموذو هباهذ لبق ةوهرمدقليق وما 5 رع 1 ا وايلعل 'ةمصيتلا مانو هوةنمم+ىأ |

 رمل ا 5 ءارعلاٌقالرعألا نع #* لاا هرعو» رعققنورعأ لجل الا

 بؤ ذو ل اقو كاذب تاي همانسباعذاٌناعتلاَبح رعألاو :

 نيل نس 0, ع بس

 اهعب را ار ىلا دعي*ار عك موموقف سم ثا مانا اواكو
 نص ع ى د د الن م ساق

 نحلل بكسل يالا ءأ معو ارعاسد همام صقر عدو يت

 ري اذهفقو ل : 7 دس 75 ةروراعلسر تاكا

 بسم يم 03
 ىذ ”الاووركملا عيبقلا مالا ةرعلاورعأ ]وهسه رس بد :اوا رعارش تم تيقللاقيو و راص

 م و تدم م, 9وومع ان نيج

 هردياصأ ارعورعتمور < هرعورو رميها ناو هيوم فأر شب: رعورتلا و 3 ىشو

 هه و همم سل

 ىنءالا ل ارعالو اصص) 3 فرسالا ل م حيامعلا لا هءاسىأ هرعودر ءلامسالاو

 د ل الب بطاخي لانى وللا هدر وأ مجيامعلل سلو جياعلا يدي ورلزحرلا ىرب نب الاف

 -وو 5 يت نس د 5ه) وم 9 ب صادءعو
06 11 2 

 نم+ ارح مهجو برو #١ نغم ميغفاك |ىفرطمأ 03 نجدلا عببر لاك لالي سما
 آس ً

 (س بنرعلاذاسأ )



 ا ا ا ا يلا 1 ا ا ملا د ا ل هنو جمس هع ني ضال
 / م 1 واسم سب 5 ان“ وي وج 2 5 1 43 حك دع 3 1

 ع اذا يخل يدل ِ

 (ررع)  ءارلافرح * نيعلالصف 000

 رعوهقلشر رك ًهقذعوهردصف نمسا ناكاذا لسبقو قدعل ءلاوردصلا نكسر ءأراجبو

 دسالاق حاصو ةوصوهوأ رعايا

 لال ءايح دعا زعو 7 ر ارعالا اهله لمت

 شارفلا لعسلقنلا ا ياو ع فار نٌماعتلا ترمز َ
 ب اص لاكلملاا مرات اذا ناكمنا م راثلا نال «تلذحقو 2 :نموهو مالك مّ

 ةغالا لهأ ضعب ناكود سعوت أ لاك ناو ىلع لبق وتوصوم الكع مدظعيالا نوكيالو نيسنلا

 | ةركلاومالغلارعلاوالمأ كلذ نموهأ ىردأ الو لاك هتوصوه وريلظلارارع نمازوت نباص

 اينو هرعملل ضرعتملا لمقو رتشلا مالو ءاسنلا تقرب نعت العتلاةرار ءلاوزارعلاوةب راخلا
 1 هو سم تسوو م

 ارعدرعتهتعوما ةضاومأو ا ريعمو اعنف مويفناف هملعدتلا ناوضر لش دحدنمو لآ س:ناريغ

 رعب نوفا ارم 3 اهروُمَك سا ةاطَقلا كر 7

 رحتنبارع شالا بعل ملك فر رولا عمس و رْمَقلا فدجونامر ر رق ام ريو ءاملا قات ىأ

 لهأ نمةعاجلاف رتسملاو عئاقلا م ماو لك اف ثيدحلا فورت هلا عئاقلااومعطأولا لاو

 لاول نعول الدامي فيي ىااولا وذل ناقل غلا

 لصدنلا لوسراند .سريسي همق ره ند كم لهأ ىلا بنك امل هنا دعبل ىف, بطاح ثيدح

 دكم لغأ قارب رع ال تنك لاق هيفبتوعال ٍباَكَلا ىلع هلو برهتلا علطأ مهيلا لسو هملع هلا

 سهلا ارواحنا هرغاكأار ير عدل |وةبدارأمهد:ءقالعفف وتطل يلا برقتاانأ ايجات

 كلوقنم هلصأو ا ةريرعلا دوج 0 مهفىلال ك0 والم

 ا) د لاهتدتأىنرزع تيدحف ا وهقورعم ل طتهشنتأ ؟ اذاراعانافا عنو

 نمل ررعياكا ذهبت لاق اهيدات ودل ارعع رف الحم هُم سداطعأ هنعهللا ىذرركبانأ

 000 ىجالو ماغدالا ٌكَمْف رع همف لصالاريثالا نبا لاق سانلارومأ

 سائلا ىه نم كيو ىئالع اوان اورعبا  ىد_:عهنكلواظ :وف# هيأ الدسعو أ لاقو

 هللاق ىدومخ آتددح ىو ل كرها لاقل - أ !نمناكولروصنمو لاق مهحتاوح نم مز دو

 ا ل

 لثملاىفلاشو كرانءابسامى أح ءلااهنأكبانرعامن 20 .ادوعي ءاحدقو هنعمشا ىضر لع

 ىبارعالانبالأفو تس هلعناله بشلو هعدلو قو هبه داخل 421 ذب هر رع

 جي . هيد سعب نرد وجب ع اس نع سف برونو تالا ةلاح عاود وج وبرج وعر جتا جهر عجم يسجو

 هاّيعم



 21 (ررع) ءارلافرح نيعلا لصق

 اهرورعباصأدقلكفار هج . ىتايلَح عل ل دىذلا ىلا 35
 ص ىلع يأ سس

 ركلاراعتساو ولا ن ءاقتحوأ» اكبر اوهو رعلا لم[ مدصإ الفلا ٠ نمرارغماو ٠

 عئابلا 00 ااذائزوتلا ىحولاق لبالا ىنامهامناو لئفلل اعمج برالساو ١

 قسىلارم لا اضن ارامسٌاقز ايغمالورا ارةمالو راس مالو راخممالو رام_ةمىلس ل لاقف

 0 5 َ نإ ة وو

 ىودرك ذمدقت :امار هملا ماو رام د ىبلا رابغ اوءاتسكلاهملا رخؤت 1 ىتاراغُتلا وبطرالاهرست

 ملا نابت تلاقي رعلا نم نايح نب لن ةناةريخاغ هلزئمنعرخ ل اسال_ترناثددلا

 ثيم ىلامشلا بطقلاةمحانن مافءاروامةرعاو فورعملا ضاسلاءاه-لا فيتارا راو

 نر اوهوزرعلا عضومةرعملا لصأو موحضلا ةرثكس نيهظع نيم نيبدارأ بيف موهنلاةرثكل زعم

 اًرارع عوةراموزاع :وثاسنالا ديف بركب اهيشن هيف وكلا ةرثكل ان ركل ءامسلا اوهماذسهلاب

 ىفةدشلالبقو ةدشلا < ا ريا ا راعلاةيلاتقاارا ارا ارعلاورعوأ هاذ 0

 مك .دص»ى أ برا نموهبالعث لاق ع ري هع( قلبا زتلا ىف وغالا ةدعملاو ب ,ركلا |
 دشنأو برحاوهورعلا ةيانكم تيان ىأةيانملاةَ :رلا ليقو تادلا ىف هنوهركت 2 ْ ةءو س

 لاطبألاهَ :كملاتقلادنع 0 مهناةيزع نم سراوُمأ ل

 افرام لعرب سؤممناوييصتنأ االوالوكد مرا 5 ازا تصسا نيد

 مو يمرس 9 فياص

 مهعورز نماولك يف موقب اوني نأ شد اةرعمو ىَذالاةرعتارعش لاو مييلعهشذع ل هنافممن

 ليقوشحلا ةرعم نم ملا فاول هنعهللا ىذررعهذارأ ىذلا ادهولعريغبأ مش ١

 نأ مهولعت)تانمومءاسنو تونوسلا زالوا لام هلوقأم ًاورممألا نإ نود شحلالاتقوه

 نيب ودكم لها وسكر ولهما نينم قلل بيش تناك ءلانرلع رينيه معلا ةّوَطل
: 5 

 مهمزلتف م هواتقيفلعربغينينمؤمل وطين اونمأب لرافكلان ماوزيع .نون وسوق مضار رهط |

 ريقول ىلاعت هللا لوش مب نيطات دش اوناكذا مث دىلءوهن ,ماواتةممنأ نسيه شوب

9 

 نيم لات كاس جلا ملا هذ فاعل اراذع مهانن دعو ملغ انهت زاقكلا نسوي

 ىهفهنعهللا ىطزرمعاهنمارتت ل شدا :رعمام أو مهانازاقكلا ةمس موت اندلا ءرغ ىهابتع

 2 هم 41

 نوي لاه موعور زو مهلاومأو مه رف مهام اصاودهاعمو أل سمن مديأو ص نمي ما طو

 ا ع ع ني سس

 سايعلاوأ“ اجروصنموأ لاق بضغلا ع نموا نون رع اربد بكوكةرحملاوه مه

 0 1-12 :رعلا نم "لكشف ناكت او همفدب د_كنالفههدورعم نمناكن اف“ ارلاددشمفرملااذ
1 



 3 مخ مل 8 1 1 1 6 11 04 داي - 1 3 3 ٠ ا ميو م فيولا ا اف يا واوا ل ون دوا نرع تا ا اناا
 أ 0 0 ١

 1 . (درع) ءارلا فرج * نيعلالصف 2

 و وع ص اك 1

 لاك ستلاديدشلا احلا ئيسل اب ًاروذعلاو ا فوملا عساوروذعراجوكنمكردعأ 1

 اا ووو

 ضرع عساور ودعك لم حابم هضوجو هواميكأ 03 رود عريغ املا لالا #3 رعاشلا

 ا لاق ديدش لمقو

 توضيب و © قم

 ارودعاكلمحاذاماذا مع رك هر سااسول كلا ىلا ىرأ

 ءعش ىن*

 ديزباهاج ا كرتهب رثطلا تذب 5 .زلوقونملان يس الافشلذل ماوجبتارع

 لما وهف هلال 0 لو 5 اناني : واموات كنيع
 7 سم5 تبت 9 هم ص

 هلجا مل تست يتح 1 ىلعاىلع *« ار رووعناك فاست اًراذا
 م

 امناو اخ يار وذعلاو نم عّسو ”ناج كل ظبي تبا وطن تن ىالالظال بن ودلوق

 يىلعلجارملا لمست تح مهارق لمت ىلءهصرح راسل مابي عدا ردع مح
 و ١ دى هو كءو دم و

 0 د ل (رفذعإ) لج اهدحاو رودقلا لجار لو قانالا

 راذعلاونومألا ى و ةريللاةق . ثول ةنيمألا ةديدشلا ةائلا 5 ةرذاذعلا ىرهزالا ءاهلانىتالاو

 ةرفاذعلا نيممالا لاه دار رفا ذعو لج مساوفاذدعوةبلاةنصعن د كد سال

 دسللاف ريا بساع

 ادع - د 8 هوم

 قاحتراودو م 0 قادرلابصمقتةفاذع

 و ءؤ رد ودع

 رهمذعداب (ريع) 7 ولا ةلضاإة فاش لا ىه ةرفاذعال اهغلبسز و عك دصققو
 ى 5

 قانعا ورق مشلابو برملا خف ايرعلا قو برحلا لاول اولا د ( 80

 هيرب أ 3 هرعدعي ضرالادلجنالو 3 رعاشلال اق يدرفم منوع را با

 سلوم 5 0 ه م

 دقو قرد ودام اودي ىح ربو هنع طعس ضرمعرلا ذخر *ادرعلا لوقو هركذ قأمسو هّرغ هرغىورو

 7 - 22 و

 0 نا او رع لجو ماش برا هرعتساوثرعوةراعىهفار ع رماورعلل .الات رع 2

 : ءاملا لسماهنم لس اهع | اوق واه :رفاسمى ةقرشمم لد الانح رذءادوقلا 1 و ورق مضلاب ل | و

 2غ 9و و و - و و < 2

 ٍ ةغانلا لاق ةرورعم ىهذل.الا ترعهنم لوشن ضار 3 اااه يدعتالثل حاصلا ىوكشفرفصالا

 سوو سو 2 © بوس 0

 ظ عئادوهودرغئوكدر ءلاىذك « هلك روك يحا بنذ ىتلمأ
 نسا اموعلر عدي لاق : وهنمىوكلل «الب رتل نال الدق تقام اور نمديردئرأ لاك ا

 اا عك و

 بةعمرغ ف ئاطو أر ا 23 اع *اك ىتحىر الافدضكتو سدقلاو ما لاف نونحلا ٠

 - م

 املا 8 صصص 7 د

 بي ودى ا لوقو رعلاكهسغن بزحارورعلاوررعلا ليقو برا رورعلاوررعلانيبر ءآل>رو

 يلب



 ؟«؟4 (ردع) ءارلاق رح #2 نيعلا لصق

 ا هيت ضربا هايس يت ير
 - - مم

 ةينفالارك ذيوهموقوعبم»ةئيطحلا لاهو اهتعّةنممطملا ضرالا ىهوطئاغلا
 ه #جنداع < 5و 5 ه5 <

 تاراذعلا ىئيسدوجولا حابق #2 مكتدجو مكسب رتبدقل ىرمعا

 لاقل ا اةديصقلا ذه حدمو ةفاضالل نونا ١ !فذف نئسدازأ

 9 هو هيفا صوص مه

 تارغذاه-جوأتديأرانلااذا #3 اهلشأ ف يصاهلسر ىوربس يراهم

 ةرذعهللا قاس اوولامن دداقوكنوقوعفتو كلبا حد تنال جرلا سي ربع للاسقف

 نال منك راما تارذععجاوممنوطب اذهب عيناوعامفلا هيوعي نازوجي

 ىأرادلا تع و ةحاسلا ءىرب مهلوقك لسنا ىلعكلذن هةرذعلا"ىركهناورسكتاالةرذعلا

 م 2 عام ني رس 1

 ىذلا 1 ااضد الورع كلار هل تقر ىأةرذعلا نمرود

 و ةع

 ىشىأ» للا لاهو اعلا نعمذه بكف هم رعاه ذو وقلا هيف لج

 ىرادلا نيكسملدشنأو ىلإ ارعالاننانع ءمصاردعلاوةيذعلاوةرذعلا

3 3 « 25 

 3 ردعلا كناكتةناهدلالثم د دبك تمد 0

 0 و 21ه 8

 فارذدلا“ نا بالتي نكسب قدقتتشف بثقة ره ىف هس ةمواقىأ

 اذاعي رظملا ا قتلو ارز اغلا قلوه *:ىأار روداعهذمتسقن ىمدالا ل
- 

 ا
 001 عما ٌوَيل فعدقا ىشر عشب دس و رتئآلاوهورذاعلا عجول ئأ

 رمد

 ىعع ”هعافتشامتنسلاةأرماةرذاعلا اوف ةرعأمالل اوةضاحمسملا مددنم رضي عذلا ةرغلا رذاعلا و

 اهحوناكلتأ يلا ويشال سقت قرعلاوهرذاعلا نا لامولو رد لا ةماقان مةلوعفم

 هود و مد و مد

 رذنلاو ردعلا ل اقف بلعت زورسفار وار ذعار ةتاسقالاةلج وزع ةوق اوقو ماللا,لذاعلا ظوفحاو

 لل رو ازسو ارنغلارأ ألقت نمرذعجوألاكل قيم مضعب و ىنابعللا لاقدحاو
 ارم تاي انءانعمت دوك تاامهدح 1 نال اوقهيضاردنو ارذعل وز عهلوقففىره زالا لاقو

 نثوهو ثلا هحوهسوا اذ ذهلوقنملدبلا قاس افا ل اثا و اوةلاوراذنالاو راذعالا

 راذعالا ماقمناموق 5-2 10 :واردنوأ ١ ردعّترك ذناتا.قلملاف ىف ءملااركذهلوق اوه امهّيسصنت

 يقتل تفتقر أل عك ساعاذا لجرلا لاشي واغمامهل شن وامهُتيفتزوح ورا الا

 هس 2 ه مو هم ومو

 هللوقت َن أراذعت_#الاورا ذئالاوةرذسعملا ىلا مّتسقت لى ؟ ترس اموىلا زدت انيك



 ةدامىف أم_ساهندك هلوق

 فاكل ارسسكب اطومضم غن
 انهامراوصلاو لداللاعم

 عنيعع م مأ

 ) ردع) ءارلا فرخ هب نيعلا لصف <21

 ءارد_ءلاو قانعالا ىلا ىديالا اهب عمل ا اولا ىه ىراذعلاو ىرهزالا لاك
 2#:- 7و هدم هل ةهسو

 1 ييازعلا عاصأوبتنتا ارذعةردراهعافترالد أك ارْزع“ هلمرواطومل ىلا 5

 ةنيدممسا ءارذعلا وةبضُماك :راذعلا عباسي اسوأ اهن "كل اوطدوسأ ب علان ب

 اا راسا ورب اركمل اول اهنا كذبت يحاهارأل سو يلعهقلا سدو ا

 2و

 ةبحات ضرأ ل ةفورعم ماشي رقارّذعومازوملا ى ملسقو "هلمدسلا ىهنوماحتلا

 لات نا ذأ :امناكمبيصأ ْ الوءوركسص لن امال كلن, تيعساه ار اهدمسنبالافق 0

 بههذلا اىيرادءاردع نعسيعل ان #2 ثرسايو باقعلا دج نع نا لطخالا

 م وو : 7

 8-5 الودود ىرعشلادعب علطول عددا علطاذا مةردعل و
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 !ئ قالا فا دروذاعلو ةردعلاو سخن اها وسكاو كةرّذعلا لسبقواهدعب بس علطن

 ررحب لاك كلذ هباصأروذ عمل جرو

 هم م ص يوم تور 9 صوص ياريو 2 هم و

 ل ردتعلا عاجلا 5 اهترك تاير ضبا 3
 8و م

 يي رقوهي رده مسلك :ًاعضوملا كلو مدلانمواحاعجبوةرثعل اوجرفلا طنيكلا

 ص 2

 وهتةرذعلا نمهيلعَو راع امدصئأ ارهناثد د لا ولا عودي اعروذ وهون وقال

 ضر ف نالاو قالا نيب ىذلا مز فرخ ةحرق ىهلقو مدل نم عيب قلخلا ىف عبو

 نعطت هن اهل دادي دشالتفا هةر رماد وسمر ب د ابا

 1 و
 نمل !اترذعلاقيرا ىحسيعللا كنور اعر دوس مدهنمرفنف عضولا كاذ

 عرس و

 هلوقو دولا انالعم اعن رماد اة داس زاكوكلذمبكمفدا ةرسعلان مشاه نعاذا

 را طسوف علطتوى اش مسلور وبعلا ىرعشلاتخبك ا ةس ىهةرذعلا عولطدنع

 ريالا لاو رنات | را ارا نمهلوقو

 رذاعبابلا رق نم ىمرهظلابو * توبا بالامان

 لاقي بالاوهو اعلا بعل ىارعالانب هئمريذعلا ارذاعم ل رىا ردع هنملوقت

 فول لاوهعنلا ائاغلاةرذعلاورذاسلاو تدل جراَرد وهات دوهو هرذاع :رهظذق

 ءانفةرذ_ءلاوناسنالا هيقليىذلا اغادير لا كنا هنأ عنباثي دسح

 ثيدحلافو مكي ىأركتارذم نوفل و مكلاملاقفاموق بتاعنا ىلثيدحفر رادلا
 9 ا

 هذس» ودق :رثد ل>قود دوهيلابا اوهمشنال اومكت ارذعا وغظنفةفاظتلا بح فظن هلل انا

 كوادع

 د ب > نيواأ اهيا لا و. ناس ل نوال هنااا | ااا ا نا لال لا "

 5 1 اح 517 1-2 1 .



 ؟؟/ (ردع) ءارلا فرح 3 نيعلا لصف

 و3 صدع سرع نيم 2

 فج او فراطمملا "نلقعتك د ترذعت لامحسلا ىلا ن طق

 د ربأ نئحام لاما اوةداسمنءالاقو

 دفاَدقو فلاصان بقلب #23 نمد فراعم نم كلك جاهام
 7ى ع مس داو

 ا هَ م ه ىو ص 2

 دماه قرواربعر دعت | ارعق د تسافر جوها يتبع

 ا

 ةيلصلا ةظلغلا نك امالا دفادلا اوف ااصآلاو ةطاد ع نبطو ل مرو ةراج نضيف

 نيدحاولادبعاهبحدعةدصصقلا هذهودام رااوهو دماهلا ق رز روالاربغ ران الامدهتسردلوش

 ايفلوقيو كاملا دبع نملس
 دحاولادبع تْيعيزاحارصأ 7 د رادو

 6 - ا

 25 بعاو تدنو تدع دب عرس دع هرخاوأ هلئاوأ تةمسس

 000-- ع و 5 00 4 7 52 2

 و نخبر عدعاو تو انا ةع رع ءامااوةر او و نا ارضنا

 و -ه< هم عر لو 19 و

 ردا نغلا 78 0 هلل »+ رسل هلله تايدلاكا

 د و هفالا نع نقلل همأ 00 كوست * .ثنلاظ تناله

 زو يوم 6 مص و 7
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 رذتعتءاكسم دولا كفا! لالطأ 2 نيستا يقلل مأ ظ

 ةجاحكيلقللهىأ دلت له مأ هلوقو رمسعلا ءانفأو نيلدر عت علوقيهلثمإو ثلا ٌفعض

 .دقك لإ لالطأو تامالعلا تان . الا تانآف رعت تاكماهلوقو مهربسغرأطو هزه دفا
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 ا ماد

 هبند ىلع قعد ذك انتع يا ةرتعاو منال اذه نم بنل نموا ذنالا ذخأو تسرد

 هم 98 صرع مه سر ه<

 نموةرذعم جذع تدان لن ترتعامسلوقن مدد وال ًوعراذتعالاو

ةريصب سنن ىعاسنالا لب قمر هما بذاكمرذاعملام علامأ
 يملا لقيام قولو 

0001 

 نعل اغلب روتنشلا يذاعملابسغتلاف ءاج دامب رذتعي ةجلكب ند و راع ولولا

 ورع كلامو لاقو ولذحوهنعاورقىأ يلعاور متل ةيدديذاعم واو ىأراذعماهدحاو

 و و مو

 لالا ىلع هير ىأرذ عا نالفبرشووواةّئاف ورضى وردعافهونر شما بكل نبا ظ

 قب رأى حيفا يضاهي ضاذ دل اا انام !انالذ رول قنالؤرذعأ لاقيو د

 مناسنالا قلح عضوة عماجارذعلاو «ناعلا مَدو ف نردعأدقو# لطخالال اكو كيس

 سم ابزاز قالوأ لامر ازطعتسسال ن اسال تدفن ديد رم سوه ليقو داق (قنغ عضو |
 1 مه ٠ م -. 1 1

 لصال ا ىفا دكه دربانءاهلوق
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 هرخاو أ هلئاوأ تقيس هلوق

 هررحو صقأن

00 
 كفن ا موعص ىو اودل 9

 ) ع 0 و

 هعمد ىف او هداشنار ردو

 باوصا او في رحتوهووملا
 مد كك م ها اًنهام



 5 يار و يع وول ةكخ ا ا و ل و ل ال

 (ردع) ءارلافرح « نيعلالسن 6

 ردا ناكل ارادعألا قحرا دال فةسيأولا يد للاىقو وناتكلا ماعط اكرم

 , رادع كثيدحلا فو رادع نات ري ىذا ماعطلل معو روذ موون يع و

 قو المج و ننس 1 وني اكودحاو ماعاش ىأدسحا و

 هم ©

 اورد وةرسلا عولة دوت ادور سار ونعم سوهيلع هلا لست نورتو ثيدملا

 دعو يأ ماهطريعلاوةربدعلاوراد- ءلاوراذعالاو ودع ةووسيل معنا كاذاواع مولا

 تعد قورا دغالا ناتخلا دنع عنصامدي زو ءوخضوناتلاذةرذعلاق هملااعدلجرلا

 ةعمقتلاوراذعالاو سردلا #3 هعبر بمس ماعطلا ّلك كنسك 1

 ىامعلا|لاقو هنا وخاهملاوعدياماعطْذختي اديب انش لج رادبفتسيدا و هابل ماعطر را دعلاو
 5 هو 2

 ريثالا نيا لاك ةراكملا ةرذعل اوهدعو وع ,قاهلمس اكلنا و ىلا ةفاقةرذعلا

 رعالانبالق ل ضوابسركب نع ةيراحو ضاضتفالا ل_,قماحاالا نم مركيلامةردعلا

 تاوا دع 1 ا و راذعا هعجب ورطعالا د 37 ري 5 ا ءارذع كلا تيفسبح و

 ىلا ةدح اولاد ىف( نا ةنما فص ثيدحلافو ىرامت ف مدقتاكىراذعو

 ا ع دور#7 هه س - 0

 نماهرد ىذبقأ #3 اهنا ىديءارذعلاو كاست ١ »+ ءاقستسالاثد دس ىفو ءاند عة ام

 نال هلع . ثاللاع ردع أها دل هنا لوقي لح رلاق ىف ا ديدسدلابو تدطاةدش
 داء و -- ةم 2م 1

 ويباع اوى رادعلل و كلام رباح ثد ددحع فو 3و سدنعتا ال اولي ةبنولا ودنا اه دقةردعلا

 سا سد صرب 1 م« "2و

 اهضاَصمكاد راش دعو « ىزاذعلا مجم نابت حاملا 6 * رعت يدحه كمون ةيعالمىأ

 1 مهل وقد !ةرذعو 2 1 اهذتقا راهعرت تانك نال والف لاقيو ضاضتالارادتالاو

 امهادحا نانرد د راعلل اسعللا لاق هكقا نملؤابت ل ىأ مالكلااذهرّذُع نبت نأ ١م

 اهلا فادح انا نذعاهل فاعلا نع ىرهنالا لاق : اهلعف رخالاواركاهنوكتىلا
 هَ م55 وه هو

 اداب ضتاوعورشملا رع تبعا عشت ةرذهلاوةيزاخلا نمضفلنا عضومو»و

 520007 صم 75

ةيرامطلا ضخم نم عاب امروداعلاو بترد عا عطا تءرتفااذاو اهئاووتعطق تف
 نبا 

 سم م6

 راذتعالاو تمت اذان ترد علا :رعبلق ام عاقوه هيلا ترذتعامهلوتو كار ءالا

 لزاعتر ضو تس ردا لزاما ردع او هنلق فكم نغدعطقو هتحاحن ع لحرلا علق

 لامشلا نمنيطشلا فاطن #* هنلاترذتعاوفصلاروهش دنسل لاهو لاير. 0

 : سو الاهريغترذتعا و مس 00 و

 نطبق



 2 (ردع) ءارلا نرخ «* نيعلال صو

 - 71 2 وو و

 ةزج وى أ لوقو رادعلاك ةمسةرذءلاوروذ عموهفريعيلارذعدقو رذعلا تامسلا نمرجاالا لاو

 حاصر ثبع ىلع عانق جاوريخ نما يو تضم هاماً فصيد لأ نديزيمعساوىدعسلا

 حاصلا نملاسفنحتذاو #3 انلْسْورسملاموحاوى 2

 هس م - سوو سو

 2 اَمالا ماظع ر راطخاب 4 23 هش .٠ ريذاوعلا ىضقت قلغودو

 قلخااههسمالبا ىعي قكسوذو هبل ابدةىذلارس دملاو ةريثكلا لال ميول ىمدالا لاق

7 

 لود خر اولا نزلا ,الا ىصورط عجب اطلاقا عساك انامل الاه

 م ىع رد مهلاماوعستقااذاف اد_حاومهمسيم ب ودل اومنوكت نأ اوهو

 هوس 6-5 1 'اربعب نيع ردعلاقن + و ضعي نم مهضعية مست دبفر ةرعمل هريشغ و ااطخ مسملاف

 لاق ةمالعإ انا ةمالعل ردا وريذاوملاعجاو طاناك ةعبروذاعلاو 5 ؛ ١ فراعتنل ىريعي

 2هةوو 7267

 0 . ةللاو . ليرد للا اني سال

 وص 87 نيداعو ا

 تشر رعشلا ع 5 ىلعامسرفا قر دا ََعاذاتابتهو 5

 8و

 اناء ضرالا ن درا او قذعلا 00 :.منآ ارعشردعلاو سرفلا لهاحح ىلءىذلا

 هم رلاىذايلعثدشنأو 0 د مان م 0 ءاضف ىف ضرع راسل

 71 ه س هم سمع ىو 5

 ا هقأن سان توابل ا ل 0

 قش .امتاو ل مرلا قف تننرصتماالال انرقاعلا اراك ١ ارقاعاهلعح ءالذأو ًامسش تنل :”الرقاع” هلمر

 9 وه

 ثعولاو لدالا» ارتعذلا تبث نمةدرم دربه ذناذلل نارادعلامهو ها

- 
 مو

 حسقتاامقارعلاراذعو ضرالا. نمل يلطتملاوهوراذ ع عج علاوايئاوجاهروصخو لهسلا

 اراذع همركف نالفذة الاقي و هانا ىداولاو طئاخا|رادعومانإ "فش لصتلاا راذعوفطلا نع

 لات ”رديسلا ريل وقسم كس ىأرصشلا نم

 - م س ه) قدو<

 لولا ةناوقصلا لنا 5 ةرباه لكف اند علت
 0 هو م و ا

 امهرذدعأو | اردع امهرذعب ةيراخل -اومالغل ند اكئااهعطق ةدلحلا ردع اوناتناةردعلاو

 و 9 ىو 5 رع ع هوصص 5

 0 د مههلإ بيلصاااولعجتسفف نعاشلا لات نسل

 وه مو مل سامع 6

 ٌ ةريدعلاو راذعالا و راّدعلا وأو رودعملا بزنئاخلا هي وأ نحارلا لاقوة راق تكفا

 مل هات د 221111111111 2222-6

 سس نرهألا تاسأ 59



 ب 121 نم يي ل و و الا ةيفولا نايشل ا تن اوت ماع ا ايا زي سرع يدمر نوط ا ا ودول ا

 (ردع) ءازلا رح 8 نيعلا لصف ءءء

00 

 رنا لالا لينال 3 يو املا مك بتاو اناذ
 ه9 مج

 ل دتاىنعتم و أركءاروىدعتسم هلوقو ال لفاوا أى أ مكل هم ىلع ىأوكلسر ىلءهلوق ىنعم

 تانا ارقلارص ارالا و هبفرذام عنصو :ءبذلا ف ةرذ علا تان كأ ارذعن_سوأ هلوقو كءارو

 بدلا ىدشنى عه عقم مجلااَذعو بي تلافو سرفلادخ ىلع سامبل نمد

 ءءء 2و سلو 1 وى

 ةردعأوا رد ءوردعب هردعو 00 عجل او انقل ١ دنع ناعم_تك<ن ادللا ناريسل | ماحب اراَذعل قو
ٍ- 

 مذ ع ا -

 ب هود .الوقوارا د عدل ل هجماجللاردعأ اوريغالاراَدع اع دلوع هرذعو

 اهنا جسور ثدحو 3-0 اناس اما

 ماتمالاو ا لا نمنوكي أو مابلارادب#ع ع٠ نمنوكينآنوجيو 2

 9م ا 55 <

 ْ صرف َدح ىلع ن سحرا د عنم منوم رشق ثيدحلا ىفو تانعلاريصقور د علاريصق سرفو

 ماعللا ن 1ك ىتارسلل يبغا لالا سو نمير املاكس رفا نمتاراذعل

2 

 ابئاح نارادعلاو هرادعتددشاذاو هردع ًاودزدغ ءأراذءلا,سرفللا ترَدعوهعضوم م ءااراذع

 هل ةيادلا نمراذعلا عضوم كلذ نال ةيعللا
 مو 2و مس < 9و ةرعس ىتوص مود

 قاريو يل ىرادعىنغب 35 قوهلتلااذسدشلا نيارىت>

 أ و <

 هراذع نسسح م لاش : مالغلار 2 + ارجل راما عضوجف تبان ءرعش لج ولاراذعو

 هدوم

 اهل لح ةقانااردعاوةقان || اوريعبلا س ًارىلا ماطخللا لبح مس طي ىذلاراًدعلاو هتيم 1

 سرح م 2 9

 هراٌدعرعش تب مالغلاردعوتيالان 01 دق ارد علاوراَدعلاواراَدع

 املا بابل هنع قة لاقي شوفان لن ذهو املا كأتادبلعتتو مت:

 دارأو د شرم عساطوملاذاهرذ همن الف علخ ىممالا لاك ممَطو مم .مكرادعلا سرفلا ملاك

 جالا ىلا كاملا دبع باكمنمومَراَدع مخ ىغلا ف م.مملا لاقي نب رادعلااذن رلارذ عملا

 يمنا ىلع مزعاذا لج .راللاش راّدعلا ديدشرازالاٌس 5 امهعلاحم خ راف نقارعلا ىلع مسا

 طر هرعت وهف هلع ماخالىذلا سرا رادعلا عسل نالف هفالخلاقياكرادعلاديدش دوق

 دعا اوىغلا فك همناوةعاطلا نعحي رخىأراذع ماش سهل قد وكمال نالذيعبو

 فرع لوالاو نعد ىلا اغقلا ىلعةمراَدعلا ةركذتلا ف ىلعو او راّدسعلا عضوم م |

 لاقو



 ااا ١ ءارلا فرح « نيعلال م

 ىردعت و3 عمنوك نأ ازوحو اهتمرذ: نأ ىلا متي ةمعن هيلعمذأ الوقي رذتعدىأ

 ننقل ورماىلاك رخآتر دعت توات ع بهذي
 دو نم وم م ع اوم

 اردعت ٠ نم لع ىويالدهلاوخأ #2 تهمل تي ا

 مس ةماق 7 هم ع و

 ادت هىأهضمىانا لذوى لوان الفتى نال سر ورانا رذعلاو

 ىف :أىااذه نمفرذع [لاقيهنمىفصتل ًامأ ىعماذهرمفردعتامأ ةلاقبةممب ندا لانو

 هدو هم ركتشا امبالا الءانعمدخ ل حرلا اذه نم ”لرذعياللاش ا
 »6 5 هو 3 25

 اول مزاد الو هعيلصتوسيملي زاحان أنا ىرذعب موقي نمىأنالف نم كرذعي نم سائلا لوق

 نهّللا دنع نم 0000 كفالا ثيدحهئمو هبلاوتشولال

 هم -

 هنم كرذعاانادعسلاقفاذكواذكدنع ىغلبدقلجر نم فري نمربنملا ىلعوهو لاقى

 هلع هللا لص ىلا نا ثددحلا فو از هم ءوس ىلع هن أفاك ناىرذع موق ند

 و ّ م 1 0 3 . يد 2 8

 9 ةىاا,مب دانا اهنمىف اردعأر كب ىلال لات ( ئثىفاهيلع شع ناك هن
1 , 59 

 هنا قد لوجود عنيد ماىفر دعي نمءادردلا أثيدحىفو كلذفىرذ»

 نالنردماو ةرطابضلاءالؤهن هجر نم لعبد دج هثمو هيسففل 0

 نب 98 نب

 هع ىك نوب لات سن لية مات اىإ رار دقي لا هسا نم كا

 ردي ناكهنا ثد د دا ىف او رعت وب عصاذا سال ا هيلع رد.عل و هقتسد ل نهالا هياعرذعت دود ٍ

 9همددعءامل م26

 يتردد 107 0 0 كانا

 فورا هاا ا باو نسا دعنا ا ِ

 رذَتعَل بعمان وكم ةرذ عم ىف بصنا ازو<ون وقتي مسيلعل وءالؤهةظعومانملعفانملعي جاو

 لوقو نأ الا اقترن :للعقم ىلع مسا ةرذ عمل اواش رملام هانا نظل ةرذعم

>89 

 رّدعتسوانحامرأ مكعن ف #3 مانو ىدعنسانا مكلسر ىلع ىل سى ريهز

 00 00 راكي بادب تيكا 0

 غلب ا ا ودمر ةفصخن ا روصتم

 مهناو محرلا نم مستو نافطغ نيام مهرك نفنافطْعوْرَعْنودب ريماس ونزاودنأاريهز

 (م”نافطغولدب نزاوهو
 روع ما دومدامم لعب



 0000 ا ا 0 ا

 (ردع) 2 ءارلافرخ « نيعلالضف 1
 زر ق5 3717 م كرب جس سطس و مع م م دم ا م تب دج تدعم مصمم م سس

9 >8 92 : 

 لطخالا لوقدهنمو ىممدالا هفرعي لو ءانعع ر دعي ردع لوقب مهضعب ناكو ىرهزألا لاق

 همس 8 2 وص 9 نم )8 م

 بعك ىو بالك قانئردعدقف * تعضاوبرازن با برس :ناف

 كلاعالا هقلا ىلع[ مناخ ا ودل اةهو ةلعتسا فارع ا كس ىلا نس فور

ف نمر ذي م سانلا لوقهنمو
 كاودعلا عبصالاو ةلاقنال

 ببر سن <

 ضرالاَةيحاونكَت 3 اودع نمي م اريدع

 هموم ع

 ضعن ىلع اوع 1 , لذ 6 ضعي ىلع ضن ىبد

 ضفاناولوقلا عفر 0 ثيداحأ اوت دقن '

 9 م9
 ضعب ىلع مهضعب عري لو ل-تقلاو ضُمابتل اودعابتلا نم ضعي مهضعبلماهفارذعتاهلوقي

 : اموصفخ واهنوعقري سان تيدا ا وراصدةفذح راوي ضرالاةيحا أمدعت

 هتعدللا ىذر بلاط ى أن ىلع اوقهنمو ردع ١ نمتاهءانعملق و مغ و ا ءوضفك عم 2و

 ىأبصنلاب نالف ع نم لريذعلاَقي #2 دارصن ماحد #2 0 وهو

 59 م ص 95 9ص

 ق ةرامشا لعدن فردي 20 نمىريذعلاسقي هلا نعمل بعت كردعين ماش

 ريذعلاونورغغيالى نينو هد ضامودورنكبال أ اةريذع مهد نعام لاقي وىألا ٌكحراذعم

 وءور دوو 4

 هيلعرذ عيا لواجيامو موراملجرلاريذءوىربصتن مى نالفن مكرذعن 06 ريصتلا

 5 ”ةرمها بطاخع يامعلا لاق ٌاعفادا

 هم هع م

 ََى عرعن ىلع قاس واكرم ريس * اى ةريذعك ركن ماسنالىر :راح

0 

 هلت لاعةفد او ءرب أكفر لا 3 00 كلذ و ىعسك وو _ 4 رق راحاندب ل
 © صا

 قش و لاخاريذلاو لواحاامىركست الىأر عشلا اذهب اهمطافن مرتىذلا اذهامهت ها

 - وو

 ماسلاقو عل قف فنانو زسور رس ردع همجبو ىرذعىركنتستال
4 

5-06 

 لطفا 5 الطف يف ندعو مرسهلاو بيتل لاطدق ىوامأ

 وذ ةلاوسيداسالا لاملان م َّض 1 جحئادوداغ لاملانا قوامأ

 ردو ه1ناكج للملا ارث دار « انتاسنأولماوقالا ]دقو

 نالوقيا.سقوامع نس ان تسد ونالاف  هرذع كيلا رتبت حامعلاقو
 < 2 27 ه8 مر

 ىراسنالا د نب صوحالالاق اراد انت نابع نت ةاررقت لع زال ترذعت

 : و ف رسم همس959 موو ” وصوب د م

 ١ رذعتي هن امعل نم فاي لف د ةجيربدن زيافالديرط
0 

 ًْ ف 2252522 سس

/ 



 2 (رذع)  ءارلافرخ « نيعلالضف

 م8 وص نسم هب ه0
 ىرهز الا لاق ردع فير تمي رصعملاو ضرمملا الل عقملا ةهجلعقدك سد ىذاار دع ماو

 عمو ) مدوص

 متن نوردعمل اراصمالا اقرت اسئأرقو نيل ةنكاسنورذ ملا اجوهدحو رشحلا بوقعبأ ارقو

 لاذلاىف ءانتلا تيدا نو ردع لا لصالا ف وهفثو 50 نفلاف لاذلاديدشتونععلا

 ْن وكي نار هينشانهه 00 0 5 ردع مهل ناك نورتي يذلا نورذتما ىعمو نيرا بوغل

 لدي ثوءاتلا تنكسامنو ردم لصالا نالنيعا كنت ودل برعل مالك زوجي مه
 1 ءابسثالا لو أنيعلاىوتفلاراصف علا ىلا يكرم تق لاذلا فتمندأ ولاذابتم

- 
 وسو :

 نوردع :نيذلا وردم نوكين نوبي ولاغ ذهبي لولا نينكاسلا» اقتاالد“ دن يعلا
 ىلع

 ردن منورذحملا ناك اذا ناهي رّذعملا قفركب ولأ لاق مه رزعإلوا ردع مهلن أ ومهو)
 نب اصو

 نيعلا ىلعءاتلا ةحتف تت ان نورذتعما مهلصأ نو رذعملا تاك اذاومهارذعال هةردعو تل رلا

 نع «نينوز تلا ى 4 مالس ندم لاق رذعمهلفاهد غبت لا لاذلا فت مندألاذا مّ ول
 و هو

 ىلا ماورد هئناارذع 11 نال سقايناك ةفف نورذعملاه تاقفنوردسعملا«اجوهلوق

 0 7و 2-0 مما

 واود موج سماك نيقير ذا الكاالعلانيورعو لانس او لاقف هارذعالورذتعي

 سب صرص نت سس وس سو

 ردعير دعلاقي نورذتعملاءانعملات نوردع.لاءاحو وق خيملاو لاهو اودعقف نورخآ

 و

 ض0 اههدوج أى والاةغلاورّدعمو فرعي رار عزوبي ورذنعا يعم اناذع
 مو

 مصمءو

 نمةءارق مو ىديبت ًالاىتويالز -مألج زعهقلا لاى توب ىدهو ىدتها اذا“ ادهىذمي

 سءعو

 ردع نمنياع تم ىلعّني رصقملا و لا نوكيو ىرعنالا لامتاخلا فب ن ومص أرق

 210 0 2 و 0000 -9

 فو هيلعد ةءاامفرصق و 4 ماذاهتسك تساعد 0 لاق ,ريصقتلاو» 0

 © ه6.

 باقعلابهتلامهمعفاريذعتمهرابخأ أمات ىساعلا مفر اذااوناكل ب ارس - ناثيدحلا

 وى ًاراكن :الا قحىماعلا مهام اوركش لوم _هونه درى ماعلا نع ميم فاوغلا 22 'الذو

 عم موم 9 بص

 هدمو اقسفايلوشك الع لغاشلا لا عضومردصملا عضوا 5 و هيفاورصقايم م هوم

 كاممنللاق ع ا ءقئىورو 00 رقاب

 و

 ىتحنوكل المنا ىعي اهنمن 2 | اذاهنسشن مرد لاق مهسفنأن نماورذ هب تحس انلا

 ووو وس وو دم 5 5.7

 ردع داعب ع نأن ود ةعلا| اومح ل الا ١ ردعيف ع رن
 و 1 < 0 0 يس نم و 1 ومس بو

 000 وعدم بلا تفي ىورو كاف رذ باومان .مأكص

 ايا ل

 داسفو بمعادراب هوديونذودبويعترثك اذااراذعإ ردع لاقي ناتغل هيفوارتسسمطوقءاسالا



 (ردع) : ٠ ءارلافرحب « نعلالصف 5ك

 مس وهم ةمو <

 ردع دقن الماك لوح بنمو د اياكيزادلا ملمزرللل

 رداء لاو خر خوك ام نوكيا وراذالا ءءراذشعالا لع فردين أىأ

 قأعأ «ردتعادةئالماك الوحل زم وهج دشنت :ريذعت أيار 1 ءاو رذعق اذا لج را

 1 نم هقانايدقمكلو 1 هون و رذتعتاللقمهيلا م ءحراذا مكيلانو ريان قالا وردم

 نير ع ىلا لجرردتعاو ندكيلاا+ وشي ريذاعل ١ وويهاردعال هنا ةينانأ رذعت نال لق مرابخأ

 ش ريغواشمن روكي رذتعلا َنالرذتعتت نود ةنكلل وشد هرذتعمو غر هلا 7 /زعلادبع
 داع سرمد 00010 رام -

 بوم لصتتردعتو هءنذ نمرذتع و كلذكاضيأ اردعملاو وج

 و م ه2دللو ه يدع لب وةوضص

 اهرادة عطف ع نمتطشوتجخ » اندر رت اور سنا

 رعاشلا لاك هسفنل ع اورَدمعا رعت
 9078 مثيربيص صوم امض ةوو- و سوو مح

 مر نمردعت ىريغفصنادي #3 برن ىف سابين

 ا

 هاىربوهو غلاي إو رصقر دعو هبفويصتتلا مالا رذعتلاودهجيدعبرصقرمالا رذعو

 م2

 ه5 هءدو د سم 9

 اعشوم بنى : /ىأةنسنتسر ها |نم خلي نما هئارذعادقل ثيدحلا وو هيرذعأو غلام

 مع و سه 7 سامه

 50 ةياغلا ىصق غاب اذا لنزار دع[ لامع رذتعيلوتنلا هذه لوط لهم |ثحر اذتعالا
 ل

 موص ه6ه 7 ىب

 0 اف ا وعم لردع ىأكيلادقارذع ًادسقادادقملاثب ددل-> قو

 2 م

 نو دس تار دمر ديالا

 هناك او نقايلا رولا فر ردا اريصقتلا ريذعتلا نه 0 8 وهامغا لود
 صدي م ب 7 و 7

 08 رلاردع و نودهتجماتتا ىر :رثو ”ورصقن ىأرذعناكف بش ماعطبان اج ثيدحلا ىف و غل
 وسمو ءمو 7 و 50 0 مو دم ءو اكس م

 نورذعملااجو لجوزعهلوقوردع4 تيئردعأ اوردع هلتش . ار دعورشمبتأب لورد ااذاردعم

 1 55 موو 3 داموو

 ثنو رذعملا ىرقو ١ ارذءنوفاكش نكلو مهران مهلبيه ويل بار ءالا نم

 لاق ترا ذكل هتاولو يذاكونيلةنك اسس امعنتااهأ رمل ن يذل مهو فيفا

 20 ساد سو

 ٌْ نيرّدعملاو رذملامهلن يلام نألا سابعا بهذ ىرعزالا لامعا تاز ل

 0-2 2 و 0

 ٍْ دعما دا دنعرمالاناكتف هل اردعال نس ذلا نو رصف ميتاكرذع البذو ردتعي يذلا ددشتلا

5 ٠. 

 نم ينال رذعملاو هل نع اودو يل هل ةقضح ”راغ ن مال التعا ردعلا ارهظملاوهديدشتلا

 ردعملاو



 6 (رذع) ٠ ءارلافرح « نيعلالصف
 56و 85 4 هه 2 كد و 1-0

 رطملاردعلاوردعلا (ردعإ) ءافلا ىهوةرهجتلا نمةقاقتشاودأ ها مساروههع((رهغ )

 ع و مدو 2 و 0 م د ع ى ووم ي

 قادس اورد: ءموهقرطملاردتع اورعمشلاق كاذوذوةروط#ةرودعم ضراورشكلا

 -م-6 مد ج © 0 سوو # سوو

 راكردّتءاو اردعناكملاردعواضي ارث اعلا اوهولاقباّدكلارداعلاو ءالاةجاردتعماردودهم»

 2 1 هس و 3 8 2

 ىرهزالا لاف ةريبكلاا "هلق اردعلاوحاللارا دعلاو مادام ءادقإلاو ارا دلما ودك

 نإ و 4 . يمد + قامصص سس 5 مه 0

 ردعلا ) دذع)) | رداردا لصالا اواردع ردع .ةفانيعتبلقةزمهلان اكو ردالا هلي قلادارأ

 2 :ةم دو م د سس ت8

 هنرذعؤ هس .دنمةدذوةر ذوات نالرذست لاقي داذغأ عبجادايبرذ تي اقل

 وى د 1 ةووم دودو عه مو و ةم هد

 ردءصالا اذه ىفىل و5 رد عملا ممنالاو ةردعمو ردع و ةردعوا ارذع مس و

 ن0 2

 ىرفظلاح وهلا لاك بنذلان مب ورخ ىأ ةرذعمو ىردعو
 و وع ص جم ص ع

 دوسلا مهمألا ضعي َتيمراله 00 اهرأ ار مامات اا

 50 3 و وه و ا 2

 دود ى ردعال و تدد>ال ول ةاع دق ىلا لرد هلل

 نسل لا الول هدانا باوصو لاك تددح فا تملا اذه فن :ردوملادروأىربنيالاق |

 رطادوسلا مهسآلا تدار قو اك ىلتدتك لهىأ ةيوتكملار نال نع ياكل قدوسلا

7 

 5 وأعد مما ناكودب .رديعندشارارعشل ا اذهلاقب وتعنمى أت ددحال اول مصردقلاقفهسلشم
2000 

 تالت ذدحنالولءريدقت نأ ةدارا ىلعوهتددخالوأءاوقوا دش ا .اعمشا ىلص ىلا هامسف

 ىلءلاعفالا هدب عقتدقو امسالاةصوصخم ىههرسغدوجول ءىشلا عانتم اهانعم ىلاالو

 9م 7 و هسع9و 7 م مل همي ةمد#ص ع رك ع

 ىلغس ىنعراش الول ىلإ تاقف اهمحاالنأءاعسأ تعزالا 0رخالالوقكنأربدقت

 ةغبانلال لوقةلااو بكرا لثمةرّدعلادهاشو هرثكه لهو
 - - و

 هج دصص هو بس

 دلبلا قماندقامحاصناف 3 0 هالاةر دعانا اه

 لطخالا لاردعك يدع و
 وه ممص يمض وسو م هم و

 علامك الطفانتر "ا ورا زن غراب رح كن ناف

 ة-وو 2 هو -ه موو مه 0 5 تعش

 يرسم هستمنا ى)تالفرل الر برعل اوىنايعألا نعاردع ى دية اردعؤاراذعإردعاو

 رذتعا ىععرذعأ نوكيو ردا نمردعالثما قورد سا اناذعءالاورس الارذعلا نا ميمصلاو

 لو و

 لعاكب اواسوفَتماذا لوقي وهيتتيبطاخيدسبل لوقهسنمو هنمرذعا ذراصو هردعباراذتعا

 هم س مع 71 لال هوص

 رعشلاةلحتالو اهوا تحتال 00 امم : 1ع دق ىذلا 3 6 الوح

 ٌردعالو َقيدصلانامالو ءاضأ »ا لحال ىذا ,ءلاوه الوقو

 سدس بججج

 ها سوماقلا ىف ام لاذلا



 ا ا و ل ع ا م ا ل

 (رع) ٠ ءارافرس « نيعلالصم 1

 ءابىئرصلاورعلاءنالف"اج ءارفلا دوُذك لق ىتحدهلاؤسرأك هيلعروهثمل يرو هلامذ_أىف ١

 !ةا11 راهملارعو ىهاودلا ن م 0000 اطل الاخ فوبنكلاب

1 
 ةنورلاقو ماظعلا سر ىراعتل او هنمبرضلا عضوم نفس : أذا 8م

 ىعترلا هت راع ورقلاوةددشم هو ىراعتلا“ افشل 3 ندب لكن يراك . ند

 يوتا كودو رابتغالاذخأ [تورباعلا عمبادايامقو بم أمس اردادك نا

 ٠ نءاكودو ىن 100 هلا تراالا تارابعلا ضعب واللا تتقرادإ ريغ نم سأ را

 ١ اره ار قماهما نا ءملا ءادوستمامعبار رمكعم خلا مو لكم لخدهنا لو هيلع هلنا ىلصى لا

 هم س

 لاق فءانسح ”لغب ىلعاكا ارن اكوقارعلاربمأ ىرازغلا ةرفهنب ورع حدعنكدلاقو اهبل

 8 م هو 8 ص هم هسه تود م مج

 ل و جيسنب يد ربع أوو 8س # 0 ارصعم 9 تءامح . اهيديدحدع

7 َ 4 7 2- 5-50 

 9 وص سو 5 2 هس نو

 هد نم هلصن لس فيسلاك #3 تلا سا

- 

 عم 2

 هدلعل ل نمادفارو ايإسق نم 3 هدةمنمهجرمج

 1 1 5 3 < ه5 0 ةس هم رى” ع. 7

 ص م عراف ءداي اف اةركحب لصالا ىفوهاذككساقهلوق
 )س9 ه2 سمو ساس بصر . . ع 3

 هدّقنل هما تعشتخاو هدد ىف ىدنلا ىوت ىوثناف لا هلعاو

 لاغيلا ف بمتسب وه وةمصانلاةفيمللا ءأ اوهسلاوهملع ىتلاةدرع ل ١ اودياست و ًيلغيلاهسلا معدد

 ةرثكلاو باغاذا همام موي دلال :ىذااوهدفارلاوةعد رسلاا شي ءاوقسلاولمانا ىف هركنو

 ىهوءاحورامكنا نب" ىدءنب هللادسع ثدي دح فو ة رد أنس نالف لاش ةمعلا نم عوترسكلاب

 ٠ ره< 5
 هيد أر عاهل َن ًاوهةمامعلا راجعالا هنلح -_ٍ وهنشعال اهمم ىخ وى رم تءامسركعم

 م

 رعاشلا لاق فاقتالكةارابتمالا وهنقذ تح أش ممل وعيال وههحو ىلعاهفر 8 ربو

 ئ را امسنل ءاصيوالو 8 ىريصقلا ةرش اَكِلاف
 د ى. بو

 نملا بايُث نم برض ارح احمل اورتملاو ةعتملا ن مربك ًاوءادرلا نم مرغص أ ارم هير بورما

 قو ]سس نماارعتب هيرضلاقْنااهف ىلااصغلاءارتتلاو قل اودباكف للا ن مجش أامرع 7 ذو

ار ره هز ًاكرعوذ برضو نينا كواشتمب دنا ست
 | بعكوديعوذاىأ ن

2 

 مهنه نط ةركوأ و ءانمأاباك رخو راو دون موهتوغةقائىدرباسلا نضر

 رن سوأ لاق عضومريتلاو
 وو ىلى«ه 00007 9 - واق سم

 اناس ىطرأح ورث 03 قطع ريل مو قات

 ظ 2222 م م تأ ا معدووسكعت

 ْ (ره)



 هم 0 ا ل لوا وجعا حا اعرق _ 2009 نا يبل ١س 1ع ا ات داصإلب ديلي كر كل بلل ا نا إا» رمان ةنينركخع <لامزتف عملا ا لا ار 0 ل
 / 000 0 "- مس --

 5 (رغ) ءازلا رح 5 نيعلا لصف

 رت راجل اركوناركلارد هملاوراجلا صام_ةكديلحر بر 3ىذااودو رجاعسرفلاَقو ْ

 لبقمنيميةلوقامأو صقار
 هم م دى د و:9و تو

 مدلاودايلالابرجاومدرب 21 عضو شاني ةادالااما

2 

 نم اهيبانذأةعفار ىهو نملاباهةصياهجلواهدابلأ ا يلع انعم ا م1 اوءاحلاءتي هداف |[

 لاك هبات ىلع هموثب ل->-رلار راك زود بصعاذا هيا ”اىلعوي رارعلاقب واهطاشن
 سدو

 ان اعف اعلا #2 كاملا سبايا زيالذا خامشلاوشأرا امض نبدر رح

9 

 اطبع ه4 باص سرفر كو ل عالا ل حملا ود_بملا هوا

 مو ص
 رعالاو نب تلا لالاقر ذا ٌكلذكو دياسباماضاوعل ل

 ى_ه -و هعد هه

 لاق ا المرغان طلو ىلإ“ هملاوهورع نايم هورس د كود قع هيف ىرتئ _

 2 2 م سم ف د2رو# مم مس 2

 رعوكت هوطن واددخم 35 ريا راك 1 ةرسع

 دسحلاقورعفوً اهوكوةسش الا ىف ةدقعلا5 ةردقلا لق 5 بشلل ققدقع لكمشلإةرجلاو

 دمر .ذوألاهررت ترك فاننا وجو لول
 ست مم

 ندع عمو

 اد اوما ميظع د هفْيسلوحقالُز ملوأذ

 ريكا لاقي ءاسنلا أد ال ىذلاربمتلاوديقعتل احس هس فرهموذ فسور تل ارثكلارعألا

 فرعشلاو كيرا لتلاوة مغ ءارلابر يملا كار ءالا ا اضدأىا زا'تيوردقوريبعو
5 

 و ىوضص هوا

 نام الاوز لا ردو دسار عال و نأ لمخاولاجرلا نمنينعلاريعلاونيذعلاروص و

 ومو و 0 0 و ىو

 لكّوت غرانلا ىلع َقلئنحعلا لتكى هو ريسجامتلا لك .ييتاراعلاو عتالاوشمالاو تلا

 عير ريصلاراكلاور رجالا وق 06 رهقاسي.ن ألقوا لع نيا عطقاذا ىارعالا نبا

 رعبار ارت و لح راق نعمل ركلاو هعل درصا بزعم عا ارصلا فسح قاطيالىذلا

 ا ىبمموهو هفاخئثىلا هنع عتجرب رنادارافهح و لعناكاذاءرعاذكو اذكىلادقف

 هريس رعواهاشت رعاه روق هقعرَع و كلماله_لايهذنأد ريلوهقذعر 5 ئذلاب هن سعأ

 لوقو دمعشو اكو هبركع لثم لهأوهفالأل بق هنعج راهو هنت كرب ند ازأهن "اكانارع

 لدَسلاهسي والا نيكو رع 1 1ناع س تكو رعاشلا

 بارا 509 ايش عطقبالام هكون ةرخةلزنجاماَهكتنك اغستنكو لوقب
 ومص

 هيلع لجرلا ىلعرو هيلع ى 1فيسلايهملعر تو دج او نعم هءلع ترجو هيلعترظحو



 تح 000 10000 00 1 710 كيو 90 00 0 ا 7 خذ

 0 (ري) ءارلافرح * نيعلالضف 6
 122200002 2-22-5592 ١

 ْ ىأيرعاقت ”ارعاسةسهلاكو تدسنلا تاريمغت ن مءاملا كورلا لاش: أكف همحاص نم

 ءاثلاددشمازهوءانلا ند ثيدحلاف ءاح ىذلا ىرثعل ارغوهوسا.علاو أ لاق ءمثنودابراف

 سمس 5 د 7 7 - 3 لاس 5 ٠

 ةراز الاورام اوهورتعلا نمةرثمل اةرضخ اقنامسفرثع ىطست ضراي ع هنا تيدا و
 6 يا 53 ع 38 . 7 . : 2 .٠

 ىهلدقو نملاب عضو مرئعو ةريمع ضرا ىهثيدحلادرووه.فتاينالىذلا ديعصلا اهبدار ماو

 5. ىو عون م» و 8
 رهزئن مل او ردن دو معي و مضخالا اهلرب اريظ) ال 0 ىلع لاس ةمحاش ةدَسْأَم ضرأ ١

 سد 2غ الم هم 5و سو هوو

 ليغديودليغراعنطسي هلكسمدسالا توم مرداس هه

 2مم تا ع 0

 اهدصدنا ارقأ نعيذكثللاام 5 اذالاع رلاداطصيرمب ثم .: ىلس فأن ريع لاقو

 ىثعالاةجرتل اءده رخاآفىرغ زالادشتاو نعلايدلب ةقف عر ثعو

 افتروادقت نان همر
 ارا طلاخم اعدصد 95 اذه قتدروادقو تن امق راشعلا اهراثع طلا هلوق

 لج رارعو نطمل ام ظعىأر ركل نير رعأل جر لاقي وسوم كيرلا علا (رع) ليقو ف ة2الةحرقناكك

 و س 7 سام قدوس 57 همم سو اهم رثع ىشعالاوهاهراثع

 أهم مد را دب مدارعرعو ن ا دعو ع ل ايلغاعأا ع :رسكلاب ّ 0
 رخل عضوم هر و 0 ل 4 32 ل فقاعدص اهنمدوزتو ىلساف

 ةيلط ىلع فقوفرينق هالوم عم ىذا ىلع لجلا ةعقو ةرلما ف اطدنا ههجو هللا مّرك ىلعنعىورو أأ| سوماقلا حراشهدافأ داود
 هللا ىلا ءامسلا مون تدار مَع كار نأد_ثانأ ل عزعلاق م كبف عد رصوهو هللا دسم ءنبا

 9 .7 : 1 2 -و 0

 ىلع هلكو يفحاوىدناام لبق و ىنازحاو يومه هانعمدبزننيدس#ت لاك ى :ر2 وكر :وكشا

 ,ثرعلاوىب .اعم ىلع هوتي ىاشلطأ ىإ فرو عربا تننف لايق ,ودسعولأ لاق لثملا

 لاق رسلا ءاشفا ىفاده لاقى واسم هثدح أ ىأ ىرجت و ىريشبهندحأ نم سانلا ن منال وقت

 ىددالالافو ةصاخ 1 ناملا فةدقعتملاقورعلار ملاو دسحلاىةدقعتملاقورعلا ارعلا لصأ او

 ايشدنع :راسأل ىددع* لكم هن رج داريق اه دود رب ل ةعالاكدسملا ىف عم دو ثلا ةرمعلا

 000 قع

 | ىتلا با عسركذأ زك 3أنإ نعمل هر < وءرعر ذأ ' دان إعرزمآثيدحىفو ىرهأ نم

 ةرّملاوةمل لاكتسملا ف عمشجم# : يذلاوهو ةر ع عجب رمهلاريثالا نبا لاق هريس ن هالااهفرعيال

 اذافرهظلا ةَسنةرعكلاو هو هرهظرامو هتطانو همهرهاظتدارأل اكرر هظل ار وه لو

 ركنا ورهظلاىف :رمعلا سايعلاونا لاك نازح الاوم مهلا لا ناقتي م رش ىهفةرمسلا ىف تناك

 ديزولا لاهو وُدَعلا فكك وحن ميلذثماذارختإ سرفر ونطبلا ىف

 رشي ةطبسبلايدوم ني نمو * بنادي 0
 - 2 5ه-

 هوو فون ماعي رشا م لما ذاراعو انا را 2 ركل س سرفلارعو هبئذدمدق كلاهىا

 دس ساس

 لاعبو

200 77 



 د (رثع)  ءارلافرح « نيعلال صف
 0 ممل

 ما ا مور ام هدو سومسم ) © س

 فيول ”لريطت رايعدقل 37-3 ليل ردك انك سأ رع ىهيمدلا

 مو سن

 0 .لمنوملست لاق هن ءالمعلا نب ورع ىلع ئعومتالاقرو ا .اهوترص: ادقلديرت

 هم و س و

 4 *.ءالورت ني لا ىرالفم يدي لاسغبنيعمو شاري ةنسس نيعيسسوأ نينا فنيا

 برك ار ناتعام نان اهو

 و رص اس 6 د اسو | يدوم سا د ممو سادس

 6 ”التاو عمماف #23 نيعمو أ شقارب مان اعد

 هلام وق ف هسمطفثووذلا نيعرملا لاي رتل علا قدضالا اخو قدرط م | عيلمو

 وم م سموم 2 ّ هرور 8 1

 ةرثمع ىفموقلا تكرتوةرثيغلا نودةرثيعلا نأ اكوةرامغو ةرامع مولا نيب ت ناكل اي ورثنعال و رثأ ١

 1 د تسع ع - 1 7 سو هو 2 5 5

 20 هيففابراعو أالعيناك امتاك لا ثدد_-قدرودقو باعلارثعلاو ل اتقنودلا ةةىفىأةرثيغو

 وهز رتبت عراق :رمهقورعيبرشي ىذلا لكذلا نموهريثالا نبالاك رممعلا
 س مدس | 8وس يندم صورو

 ءاوسلا همة ساموهو ىدعلا رثعل اورثعلاو ىرهزال لاف رهش ل والاو امس قساملمق :ماىذعلا

 هلرفحو لد اسما نمءاملا هلاك رجا ورطملاو لم_سلاءامجب سام عرزرلا ندوه قو لخل5

 ديدشتبى رع اوه ىبارعالانيالافو ريثاوةدوفاعلا عجيوهسيلاءاملا سيف ىرجيق أك أروع

 نذل لاباس نمو ىرهزالالاف باودااوهواهفمفختب وعاما لا ةن بعث كا ذدر وءاشلا

 ليللا ةلظ ىف ىشع لبرلاهلصأو اهبرعشالواه.ست< لةطروف عقواذارشر وفاعو رش وناعف قو

 ىو كو كو مدح املاٌلِسمَدَحَتَسف وأ لي اروثا عبرت
 ه سل د7 ن1 26

 دياكملااهل جب 4 اوعلا ىوريوهيرذفلهتاهيكريثاوعلا اها ”ةناما له اشر 35ناثد دحلا

 ود هه ع

 هدنع أ اعرفهب رعشال رهو الث رمادا ناسفالا رعت لطرالا قتل ىلا رونا علاك امي رعت ىلا

 دساللر قع ىتاا ةرفطاوهل قو هيف رعي هنال نشا ثعولا اكمل اوهوروثاع عجب رئاوتلاو
 دئاصلا لاح ىو 20 ام وريثالا نبا لاق كك هلا ةطقناو ةطروالان هريعتسا و

 2 اذا نامل مسرع ؛ياوق» نماهمحاصب بعت تلا ةثداحلا ىهوترثاععج وأ

 قمل ىفديربنئاملاو رثعلا فت الفلاش : عاركع بدك ارثعْفعو فار ءالا نبا نعةريخالا بذكلا

 ىرشعلا اودىلا ارعال' نيا لاقوة و ةرخاذل رايد بلط دوال ىذلا ى رثعلاو باَذكلا رثاعلا ولطانلاو

 2اقرداولا اوهلمقى رثعلا ىلا هل هللاىلا سانتلا ضغنأ !ثردحلا ىو هنعمدةنام ظذل ع

 نموه ىل_.قوءاثلا دعئاشبا رع اج وامترافءاج اذان راعنالفءاج لاقي: ةرخ الاه الواسدلا

 لعالبا ا لع ا و4 ءلادب سعت ىلا همقس ف حاشد الدن' الدب ىع«لذفلا ربع ريغ
- 

 ل ة

 90ج 1 00 م ا بسس ستسابباص داما“



 (رثع) ءارافرخ د« نيعلالصف 4

 هلعاسدع ف رحم 3 اهكربرروناعلا ةيوه مو ةمرلا

 1 لأ دع ا لل 0

 سلتا اذ هوروثاعلا ةموع م ىورو فااثملا نعد «روثاعلا ةريثك ةدلب و « حاملا لافو

 هدعلو «ىريذع دست ىراج# ةدمصقلا لوأو حادت اوهىرب نيا لاق ةيوراىرشوملا

2 

 وةدس ميو

 00 ساقاد كابول ىلا نودع لال طلاء ءارودلاو يرد داب ولعل ءءاروز 7

 لا لع” قف

 لصأ هنا ىلعهمف اهلم_تاهجوءاغللاندجواذاانأ الا لاه هجوهملا به دىذلإوزوأ اعىفءاثلا نم .

 اوعقو ءيليقعرك دارس نزور وتكفير عي وضل سالما وكيك ز ل

 يال اعاوهد تلت رفعاولات كلذلراشبأةدسشلان مرفعلا نالر معلا نمالوعافروفاعف

 | نيزاجلا ضعبرعاشلا لات ؟تيراسرو ارو ةاراج لدشلا وح ةءدلرعم

 هل ردا لركسسصو 2 71 28 .اله كرش تنلالا

 0 95و رو يو راو مص 6 - هي 1 0-0

 قيال ث يح نمروُاعلا ىلتلارفحو 03 ا .داسفانوشاولا عديل هو

 واس لهلوةب ىرهزالا الد نوكأ وةفصنوكيديسبا ل َروثاعلاانلا 0
 ةوىو م 9 درس

 نم ىن اولا هس.فدعق :واملالثمديرشر يادلاو ىلا تاساو تولخاذا الل ل

 ل

 رثاوعلاءاعتباوةارسلا ناوه د 0
 مص سا

 ا ا

 لاجرار ارمس ىلع عالطالا رثعلاو رئادح عجب نوكيوةرورضال"ابلا فذحو روثاءعجبنوكيدقف

 اًنرثعا كلذكو زيزعل ا!ليزتتلا فو هدعاط هلع هنراعأو علطارومعو ل
 هه 5 ى-ه وهدد

 هانعم مناص امسمنا ىلع رع نات ىاعتلاتو لوعنللا فذخ مهرب مهين عا ىأم هيلع

 هريغ هيلع مد( سحأ ىلعم هاذااروُمعرتعي لرلارقعثسمللا لاكو اناخدقامها ىلءَملْطاناف

 مهو 4

 لا عطاالله نيكس ريثعلا و ىنامدللا نعي درضءانلا فرغت قرعل ارم راعو

 ريثعلا فلقت الو هن ومدس هاك ارتلا تارا ورابغلا ىنعي 63 هريثعلعشصلا لوح مسهل ىرت#

 نا

 ديدشلا يلصلاءانعمع وندموهو ديالا "الا عي مالكلا ف سيل نايا

 تبشماذا كءاجر باص فار اءابنيطو ردو بارتنمتكقامَ ٌلكودلقو ريثعااك رابعلاو

 دالاس :لارثالارشعلاورتدعلاوا رامعالو ارم اهل تد ًاراملاةيفويغَرتا مدسقلا مىربال

1 

 ريش ذ اسراقالوورث 1نيتيفالجار فرعيالىألعبةلاثمرعالو لاقيورشعالور اهلاملثلا فو

 هاتين ةرغملا لاك اهنوتر فسم اج اه[ راو الاب نس تل | لسفو هسرفرامْغلا

 0 ا ا ا ا 2-2-7

 يمهل .



 21 (رثع) ءارلا رح ندلا ليم

 ظنا داماعو ا رب لكوتنطقلاءارحنمرغدأ اراغصءارجابيف تدنن يهاردلا اهقروّناكق رولا

 لكثمت دل ,تبنرتعلا لبقو' ةرتعاهدحاو راغصرصئرعلا لبقو تينلا نمبرضرتعلا لسيقو

 هنا لبق شوحنرراوهل-..قو نبللا هسّشمنمح رادلصأ عم لاطاذاف اقرغتمشوروملا

 س سو

 ىدخأ هنا ثيدحلا فو رثعلاو ان .نلاءىوادّتب نأ رشم | سأبال ءاطعثيدح فو هنيواذدت

 ةرداو»لءقو رثعلا ةدحاو ىه هةراعلا خشن كيمأرغلشي ثددخللا ىو تنلا اذهبر سف ريععبلا

 لاهولاف شور اوهو شاضناءار وحن« رب هلراغصرمثوتعلا فينو لاق جترعلا

 2 59و ه

 مولا قروكؤ مر شخ قو ةرثكناصخنأت اذاعادذ عت و ةريصخ ةرتعلا هعيب . رنمىار ءأ

 وسو

 لاقي و ىع - الفايسر 53 ءوهفيضلاراجودئعتننت ةرمهشةرتعلاو ركلاوهوفصللا» انقزرتملاو

- 

 راع |[ و كدب هميشتلا ىلعدب وانلاو ا كَما ارغعل و بلا ةرسعنمّلذأ اوه

 7ك

 دشنأو ةناكنمىهبويتسن مما ناو اوسع كل سملا ن نمتعطقلاةراوُدعلاو
 ةرمصس © ه سرع 5

 اذهب تيمسةراوتعوُمبو برها ىفةد- تل اةروُسعلادرمملا لاك + اروع نءوراوتع جنم 23

 رت موتها مسارتاعو ”هايقراعو برشا ىفدفو شوري ىلوأ اواكو تاوبحلا عيجبف نق
6 9 0 0 

 رثاعل وراعي راع (ناع) :هبقلا ةهج نم .دملالبجوهو رعلاركةثيدحلا فو ناعساريتعو

 2-3 7 م 8 عمو نيحص © س مو <

 راينا هرثعو هراعاو رثعواراث ءرثعي هيوف فرثع ىح فاي للا ىرأواكرثعتوارادعو اربع

 هس .ةسووؤ و

 ّ راض يرطأ* ام االول * ىتبح مداقمىرتعا تجرفن ىلارعالا

 هسرفهب راسل بوز رعلاوراخا ىور و لاغا هلعاف سيلا فتخيتسس لطم س١
 تومعو اي

 ىد> ةبفص ولو منال دال * 37 وذالا ما احالثددحلاىف و مانةهناسلرخ ارثعدو طفسو

 5 5 و. - هع

 هملعل دب :وابنتصفاطخلا ع عص اومزييشس واهبرا رامعنك و مقر اراضاعلا وه.لع قرح ردح 55 اور رومالا بكرت

 ةراعلامهادمال ثيدحلا فو ىثملاف راثعلا نمتةرملاةرثعلاو ةيرضوذالا ع .ل-الو هدعيءلوق

 ىذنى اف اضملا فذح لع وأ اسف كلاراهامتت ةراثعلا 1 برهان ال برماوداولا

 سلع : يل 20 ا وأالو أ مالسالا ىلا ء-هعذا ىءيةرثعلا

 رلعول اق | اراعس :رفلارت 0 0 راعي لج .رلارع 3 :رهزالا لاك ه سعت 00 اولا ىف 1ع

 لاق واهلك اثار حام .رلاوحارم ثلا واطاراوراّتعلاو ضاّسعلا ل ثمّلاعف ىلع جت ناؤدلا

 رشلا نم طالتخا فى ارشروثاعفاوعقووهب ثا 'روناسلاورامعاوةدشىأًروئاع نمت دق

 وذلاق ككل نضرلا نيروانعلا ع هيف عقومله دعا مروثاعلاواضنأ | لا ىلعةدنشو



 (رثع)  ءارلافرح + نيعلال دف 30

 ئ نيلقنل ايكنف و كرات ىلا م-_سوهيلعهللا ىلصهللا لوسرلاو لاف تدان ندب زثد دحىفو هللا هجر

 اهو قمنا ندم لاك لاك و ضوحلا*ىلعاد ريتا ةرشتن نا اممناف قرع هلابك ينل

 َباَكَنلَعَتلا مكيف ؛لرات ا اهضعبفو رز .ولأو مقرأ نبدي ز هون هعفرو ميحص ثيدح

 هللصتو هبرشأو لحرب دوغودسعوأ لاقو ا :رتعلا لف دن لعأ قريعو هللا

 هتيرذو لجدول كار ءالانبالاقو هيراقأ 0 رلاةريعر تالا نبا نوُيدالاهطشر

 ىكأنعىورومال-!١اهيلعل اولا ةمطافدلو ملسؤهيلع هللا لص ىننلا 5 رسخت بلص نمديشعو

 هلرتعل دقو هدلوو باطلا دبع لس ودلع هللا صولا :ولاف ةر مشل قاسةربعلا لاق دعس

 ةراعليقو مههنودعدالاو نوب درقالاه راع ليقو هدالوأو ىل 0غ وهدالوأ مهوذو 0 لهأ

 مل_سوه.لعدللا ىلص ىلا لاف هعهلاىذر ركب ى أ ثيدح هنموا سنده عدا و نمد 1 رق لج .رلا

 مشاه ب نم م-يفناكن م هو ساسعلا هن نراعيدارأك سوق ل اعز دن راس 1 هءادكأ ار 0

 ةقددلاو | ليي راح نو كلاس لنوااعبلا ف و

 ارمسكلابرثعلاولافثالا ةروس روك ذملا سجل م ا لا
 رع و 5 0 قل ىلا غم -ر نأ ب نايل .رىأ أسدل 0 ندب

 ةرئعو ةيذعلا هع رار ١ د 1 وةرماوذلا هر ةنالاَق هلعى رض امو ان ب رغد دعما

 ىذهلا يالا ناللاهنمحرفناهلص اعطقتلاطاذا" يي دلاواهرشنانسالا

 معلا تي متايبأةّتسل + مهقالخ : قا ناش نك 5

 عطقاذا نالت متانة وتم قرتعلا قزرفتك الق عمةقرفتمتاينالا هذ -هلوقي

 وق رابع اولاف قرفتمتائوه كارعالا نالاتو تالثؤأ كبي هس هنادي نمي

 كيلرعاشلا ذهب ريغلاه رثعلا تينلثمتاس أ ةشسنب َقيَأواَووء نأ ىشخ أت نك املاقف

 مورلال بقل مدرب أ د ساف هب واعم ماي ماشلا ىلا و رجباها ناو ىارعالا نبا هلاك كاًوامام هوو
 مهو © هم

 اذهلمقنأىرتال ًانيدعايتماسغاموق ىبامناف

 -87 و 5و هو

 هوغو را دن ودعوت مسزو 2 ةينصو عمرا اش ل” تا

 ثسنمرثك أ هنم عمت حال كلانه نمت سوانه نمتسهنمت يش اهئارثعلاو ىشخأ تنكاخ
 4 5 "22 رلا ن 5 ع ا و 2 2 3

 1 هب لح اوضغل ارتعلا ليقورتعلا تاس هله عما |هنس عما اةيقهسفنهمسشف

 0| ءاعطقءاريسغ م هو ناهد اجو ةريثك ”دكاش عيفرعلا عي ةريغصةر صنى هو 3

 ش م رولا



 511 (رثع) ٠ .ءاراقرخ *« نيعلالضف

 2 5 >َ 20 0 . ٠ 0 5 . 5 ٠

 هشيع لم ىو هروشعم ىأ هامعاو ثيللا لاق بدسنل | لعنوك دقورئاطنهلو لوعقم عضوم

 ةمءوو

 زيهز لاف هلرخعي :مصلارتعلا و جميذلكرت رع راعلاوح ولذملارثعلاو يضره ىع ءاماوةضار

 1 ًرتدرثعلا بصاخا د ةّقرمَسأ 00 زف

 ملا اذه دو ةريتعلا مدي س يا ىنار طاوأ اا و رثعلا بصك ىوربو

 يف مخ رثعلا مدن م ةسسس أر بصب 47 حميديف ذأ رع ا

 ءاندلا ضن راذرن رار ري تا اسس مهريغ يندب مهوذخأ

 نما ل اذني تءابعتي درك همام لد أ تبعا ناةيلهاخلا فل وهب ناك ل >رلاناهادعم

 ضب ر نعى اري لظو لطابو ضارتء انوي ىذلا اذه لوقب هحيذفابظداصف منغلاد

 ةيلهاخلا فب رعلا نك لذو بحير ىفةريتعلا نعي رعت كهلوق ثلاريسفتىف ىرهنالا لاكو غلا

 اضيأرمااتعلا ىهواذكو اذكى ح سس ب هيرفظنئلردلا أ مهدح |باطاذا تناك

 اه<ذيف ءامظ 50 ُىش و هيغل نص هو كلذ نعيم تفاضل ردن رفظاذاف
0 

5 

 «٠ وهف : 3 .٠ .٠ 4 ع 92 ىف 9 5/١ ٠ هه ًّ

 [مكانريسغبنت : أ وعدخأل وقر الءما دهب رذفقورب اًمعدال# ٌناكَف غلا كإت ناكم حرف

20 00 : : 2 ّ 
 ىهةربتعلا د بعون ل اق ةريبضالو ةعرفالل اق هناثد داو معلا ناكمءابظلا تدسخا

 ص 5و ني سعال

 تنمو قارا اهببرقيبجر ىف عذتتن اك ةصبذ ىحو ةسنحرلا

0 
 هيلعهللا ىلصءهنلالوسر تعمم لاق م اس نب فن شد دح كلذ ىلع للدلاو لاق دعب مسن ىتح

 هسا خا ةريدعو احا ماعلك راسم لكىلعّن الويبو ]|
 موم9 هل هم

 ىةريستعلا ىلاطخلا لاق راتعتو بيجر مااءذ لاق ةربتعلا بذاذا ع ةلارارتعرتعا ترتسع

 ةرل اأو نيا مك قلبو شي حلا نعم بس ىنلاو هاذهوت جرو م ماشي دسملا

 راعواوسأر ىلع همك د اتاسال ماد ءلاةحبذلا ىهفةيلهاجا هرعت تناك ى لا

 1 هلحرب ,رفاملا اهيلعدةعيهيفةضرتعملاةبشللا ى هل .قو !هباصن ةاحشلاةرُ رع ودام كَ

 مه قواد هنوف هلو امة أ لحرلطتواصلا2 ىلا يشار

 لوسرةرثءن # هنعمللا ىضنر روس مهنه ىْضَم نم نوندآلا هنري ءوهطهر

 تحاك انما تييباهو هع لاهسصسواهف يرش قلا نمو يقبلا ىلصهللا

 ةرتعنأو ةصاخ لجرلادلواملا امانا ا مهسممالريثالا نبا لاق“ اههطق نع جحرلا

 ىرهزالالادو هدم.سنالوقاذ_هاهنعمتلا ىذرةمطافدلو مو هملعهللا ىلصهللال وسر



 (متع) _ءارافرخ اه نيملالسن 0
 0 ب يببيبسسمملمم

 رافقازاشانممأ #3 رابدلاةر كوبل كج اه ةزعرشك

0 0 

 لو ًرقيعلاو ثيللا لاق دصم وددال صلاخ ىأناموكرقبعبِذكت هلا بذكلا ربما و
 دى هر<

 ' يقي حلولا ضرألا مرهق نأ قسم ضعوا هوو بصقلالوصأن متم

 مترات مهشرقبع مهل لاقي نقاهدلا دالوأو لاق «روصسملار انا تارقبعك جاحيلا لاق ١

 ارهو نوذلا ةدان رحب صَقلا ارقص حاصلا ىف بيدهتلا سل ىفتب ًاراذكهرةبعلابمهتمعتو

 مسا يمر ملح واطلعت 59 ار معلا (رسع) باوسلابلعأهئاورطنىلا جات

 2 5 8 0 ا ةهمص  .ضصوس ودهم

 اسوق فصر ريبكوتأ لاق سهلا ةئلتعربعسوقوةر معو رمع:أ او

 وس و ةدو ُ

 ربع ساهفئاوطىوأت #3 اهيرب عبو نيسيسلا ةضارعو

 24 7 و موس

 ىهلمقو قاكاو مدلاو نسا تعجب تلا ىهليقو ضاسلاةعصانلاةرشيلاةقمقرلاةرمعلاو

 : ىرهزالادشنأو ةرببعةم راج ةئلتمملا
 م و 9 وص سامص 42. م و < سوص يأ مس اع 3 / 3

 ارثاهيلعرذلا ردي وأ * ارشواعحاو اه-وواهنم #23 ارهععاماوق كم ارثتمأف
 3 2-9389 َض الك * سوا وس 5ءوص .

 ادع رم « ةيحالقاكلاةرهبع رعاشلالاق قالا دنع اةرركلاو
_- 

 رهايعد. معاد * وجولا ض5 ةوسن نم لاقو
 - 27 يو

 لاحرلا نم ىرهزالالافو ءوم لكن ملد وطلا معانلاامسهل دقو مظعلاره ءاسعلا ورهمعلاو

 ةيسرالابريمعلا ىرهوملا لحي لو تبت وه ليقو سحرا ل اوهتم دب يسئيعابلار رمعلاو

 هم 3 859 مس 95 1

 لاق زاعاو راي طاو ذنبا: اعوام عي هريغو حرار تع 9 زورق اناس

 ا ل يي ىف ل مرن نو نص حس

 صرعو ترعو لسعورتعدةو ياو ساما رو رع .رهاذا لح لكو *
 08 الاري_غاهتمدداو لكتأ ىلءابمان فالس الدي در مدق عنا لا

 9و ضيوصع 5<

 لاق زتحاو هلاعنا دش وسعر

 "و ده هه 8 هده و هو . - و وو هاد 0

 هريضساوملا ردقتسأ 5 0 5 هروتعامع ًاذا لوقت

 راّتعلاو معا لارشك ا لارثعلاورْسلاور وتو رتاغاهدحاوةظمملا ركل ركملاو

 | لوعف ءاجدربملا لاه .نشخنا شحبولا عضاوملا نمو «#سلا ىلع ىوقلا سرغلاو عاملا لجرلا

 ندرفا موج ذءاواك اش ىهو# تع اعلا او ةيرتلا ن شح ىداؤلاو ورود وع ورخءاممالا نم ٍْ

 2 ةريستعلا راهجيدةريتعى 3 اقازم عاجز راعيامه دودو ةسللا وتلف ارتعو ةحاذو بذل ثم منهل 3

 العاف عضودناف د دا ةراعنماٌعب رص رول هاوقامامبتهلا الا متون اوناك با ملوأ

 0 تم جس ا م تت متجول جس ب سس جست ب بج بسلا بسسس سول
 0 ود



 ا ا
 5 م

 10 6لقلاق هتان تمت ادعس سطسسصوجم

 ىلاكلذكب سنية ىرج اضح لوقف راشيل رق اين ىلع |

 نب وكلا قاذ-لوقاذهو ىرعزالا لاك كلذك كارول أرسل زي رتابسر اعلق

 وسن .هناكو فاقلاب ص ئرقاعئرقرمتلاوىرهزالا لاه ٌقاسكلاو هيوسسولدلخلا
 701000 1 3 و 5 .٠ ع ويا 2

 هب دمهو جايدلاىرقعلاو ةيرقيعاهدحاوناذلاس ةانطلا يرقبعلا ءارفلالاو رقابعيلا

 ساد :لملا لدقو ةمسشولا اسسبلا لقوا وثرلل قرب ف ءدصس ناكدنأ رع ثيدح

 ةرازف ىيبلءامرقابعاولاك دقو ارزلا قاع ى هريح ني ديغسلاقو تارزلا ىغةداتقلاوو تالا

 7 - . معلا دي روع نمر ابع ىلع 5 مكنوببف قل حرودكت ىلخأ ةيعنالدكا
 م

 نملانةيرقرمعو لاق ةيرشبع ةدحاولا طسلا نمبرض ىرقاسعلاو ىرشعلاو هديسؤبا لاك
 اماكف عيفرئئىلاب روسنم لكل الة متراصفبايثلادو> | ممايمذ طسلا اوبايثلااهف تو 2 امي 1 ل 2 . 6

 وبآلاقو نسل ضوموميعذلا ويصل بيف امنالقو هيلا ويس انس: ىن تعنت فاوغلاب

 5 -ءو 5 ءددلد وذ

 لحبرو رعب ءلامو ىرةبعلظلاقيو تلا ل ودالبلا هذهنيأىردي ادا ندجوامدسع

 ود يود سس. سومع |

 لاق هيرككرشيابر ربع ملةلاهقر رعرك ذواهأ ارا 0 دسملاقو لماكى رقبع

 موقد اذه كاوقكوقّىِرعبعاذهلا قي لاقفىر بلا نعالعلا نب ورع ات لاس ىمسالا
 3 ا نتن ياض ةسوم ًاامناودسعو لاق كلذ وو وو مه لد ل شروف ميسر دربك و

 رهزلاك و عديل اما راصق ن 7 لا اهنكسي ضرأ را ىش دو رقم

 وز و< هع يدم و م

 اولعتسفاولاب .تأاموت تور 93 9 رقبعةنجاهيلعليخع

 اهريغو املا همق ويدل ر ةمعن ايزكسلو «ةسوق لوا ملكلتفس ىرقبعلا لص لاقو

 د دود نأ سال ص م

 ىرقيعلاو وقوف سيل ىذا ربل يقر مهذبس ولا بو ربع دن ل

 امآو هدمسسن !لاه رهو+لاوناومحلا : نمرافلاوعولاجرلا نمديسسلا قرا د ديدشلا

 و -ءو2 و هج و١ ةءي 0

 0 ةرغمعل و رقبعأ اودسفن 3 طوملا كلذ وه ه5لاق و اولا نةدقَ 2 ل و رة سعول ص[ ل .ةفرق ارم

 ”9© 0 هس ني ص ص

 ارقبعةرقبعواراشع 33 هحاوناَبُن هحلدبل لاق هللا ةر رات ًارملا ءاسنلا ند

 موننيثك دورع

 نيعماسعث يبس ءاسنلاع ءاهدأ نم ربع لبلاق1 ءاهلا ٠ نسل عدانأ

 و سوم < د وس موس

 سجرتلا وهورقبعلاةدحاونوكت نانوبيونولا ةعمانىأأر ةيعةيراج لاقي ةرقبعلا ةسالا

 م يسمص و ومع ني سور

 2 20 نبارمس || ارعبعو نا لاول الن ُه 1( ها اطاسبلا ىرشبعلاو نيسعلاهبهم-كذ

 لاق نيليعللم 08 ءق ةلامسلا نم ةنبدملاقدرط ىف .حوه ىرعجلا لاق عضوم مها ةرقودعلا و

 مس برعلا ناسأ نا

 مح (رقع) ءارلا فرح *« نيعلالصف



 : ١ (رشمع)ل ءارلافرخ « نيعلالضف ا

 ْ ناكزوجر عا ةلاوهو خو سولرق اني يهون فاقلا مضاف ل ةدمالو دو دمت هاش ىلع نع مل 60 . 5 ةءا' "ل ةلساعام 10 باو 5 ا

 هنمَرملا فرح هذاذاءانبلا ازهنوكيأم نسحأو سد رقلوةمفرعشلارارطضا فس وررقرسصُقت

 مهو و نزولا ةماو الءاملا كي رحت ىلا حيات ١|اهنا ىرش »ولا لاق دملاكلمعثنلا نالد رخال قش نأ

 دراوه مولوةوهو لسملا فءاجاننب هقلافرلثمىع لان ىلا جرذع الل فال مذ ءارلاديدشت
 عرس

 0 ياي 0 قس

 1 ةيؤدك تدم #23 راسخ 3م

7 ٍ 
 لاق ؛ ىرهزالا 0 فرعضلار طملا راو 23 دراي كرمه ناك ىوربو

 ولا سطور الاف سرع نم دربأو ربح نم دروب مران ]مسه ق9 مص نب له ا وسو <
 نا ضر ن مدنا برعلاب عاري عضومر هه ا ىرطوملا د او شير لا ىرهزالا

 مياس ليك موو مياوخا ن مداق٠ نمو دسل لاق
- 

 ردد سيلفاّلسلا نما 5 مههلع ليبسلا د صقل اوصم

 ىرتشم دهلا باطلا نادل 5 ىرتساودالتلا لاملاّصرعلا ىقآ اهنمو ريصقىأ

 6 وس اس ساو 3 - و 5

 رضحتو ىد_دم كف هنن ,دل 0 2 5-7 000

 0 2ٍهء
 صلع | "نب ص

 داو ا دعا موخلا رو هع م دجالاو

 سيقلاو ما لاعاكعضوم لع مسا هنالمالو فا أرغب 31

 مدسوم 2 ه2 37 7 تو هما #سخع  س سلا

 أ ارقيعي ند شمس ف وبر ليلص 35 هد شل نيح و ورا ا لياصن أك

 و 5 1 هما تود 5 بدو

 دا وليل ارعدع ىموْنم 00 اهيل ف تلا ضار ناك تح ةمرلا ىذلوقكالذكو

 هه ع

 قدي وبإع بعصيانمماب رفا اور !دلكفل اوعر اق نلااهكستا 5 قرم ءرعشالا نم !لاق
 200210110 1 ]| ا ا ا

 ىو ةيالدسبلا 1 ىب وتحدي عبلأ مق ءاولاّفامملا هويسسأ هسفن ىفاهظعًأمشوأ

 طاولات توم واب مالا هنت ءاارم بنا امزيه ىثو ىرقبع ىلعدصسي كاك هنا ثيدحلا
 - هوم

 انيس يرمصلا# هوفراعتاعىلاعت هلا ملاح مىوقلا ل جرلووقُع رقمع اذ هو ىرقنع

 لا مولا ا



 ل و

 0 (رشبع) ءازلا قرح + نيعلا لصف:
 مو 2

 ربخملا برنت هول * رسقالا اللاب وهف

 ل تك داك اذا مالغىرهزالا لاك برا ةطوأمالتحالا براني ىذلا اوهىلءقو

 ءانلار معلا هنا ل_.ةدقو باق ءلارععااو كاذ نمدإ_صأوءالُفَعلا ى ةةريعملا نب اي جسشلا ىناولاقو

 لاق لطانلاريعت ام وهعضو مىرك ذيسو
 م -

 م
 وهمص )جو )ص هع 0

 نءدهةلاورحربوعلاوءاريبغل عمماكح عاركن ءتدندود_ءاريبعلاو ناذكلارعش ا وأ
0 

 َ اناهذلا نعرسأ تلو ناو 3 ربع تانيءاج ٌتاجاماذا

 6 ه0 و وم ووو

 هبلعح ونبماسبذشفنر أن راعو ةيلسقريعلاو ناتلسقامهالك ةريعولمو را اضيأعارك

 نا رثومعلا رابع ( دوهيلاةسغاىئاريعلا كلاب ىربعلاو دوييلا ةسغل ةيئاربعلاو مالسسلا

 ءاثلا جفنو عب رلا بط قامت د نابض الك الل بساظمناالاةربُغلا فموسيقلاكتابنا رسعلاو

 دينو هاو د او هزالا لاو تاغلعبرأ مذثو امهيف

 0 راسم فاجن اك « ئانصادباذااهيرا

 ةلدمخو اتناك ةسسطةحنارلا» ءاك ذةدشرفذلاو:رصشا هذه رود. هنانصرفذ هش ىرهزالا لاق

 اهترق تاس اذاف ةنا ركسعو هنا 1 :وعةدحاولاو نتنمالالات وكب الفل م_هملالادلاب هرقدلا امأو
 سلا ل

 ا تان نمةحارلا ببط تانوهو نارتسعو ناًدوَ-َتاَذِس .ةاثيدح فو ءاردكءارفصت داع

 رج اّضكَد اول مسا عجبهنأ فودو عضومرت ودل ةةتوواولا,نارثوَمءلاقيو ةيدابلا

 هدد دود - 89 ةوع هو باسو

 رابعق ةدنجن تمدد دقو # ديوك اعيش ه ىورأف ضو ريثك لاق

 ٌْ 3 2 ع مو س١ 0-32 > ءو مد 3 ةمضص ا:

 لاق ديدش سها عقو ادارش : ةراسعو رش نارتو بءورمت ناركسعىف نالف عقوو مي

 سها لكل الثمبرضد اهك 1 . ناعم ضاعت دال كوشلا ةريشك حب رلاةتبطةرصتتاوتسفلار

 م0 ةعل هنا قولا كارلا (رسعإ) ظيلغلا ردبعلا مم ل

 امأخ ,ة اربع نح مح ”اكلثملا ف لاقب نملاريثك ةيدالانعضومر# 4< بع( 5 كلا و

 ىردعلاذ قم نيرا رملوق

 هذمع و مة« 3 سو< سو مس

 رقع ىهشف كاربت ب 5 يترك ؟رادلا تف :رعلش

 رقسعدارألامقيو ةغصلاريغفرق. ءدارأ هن أىلاب هذ ناةءانأناف رقع ىسش 5 حاخعلا فو

 كير ىلا حاشا هنا كال ذوءارلا ل 37م هوب هن "اكىر»هزالا لاق اد_>- عساووهو ءانلا فدخب

 ةءعوهو ثم ئع مل ذا ىلا ءانملا لوكا ة#>ودنماهلا- ىلع فاق كرتولف نزولا ةماخالءاا
 1 نادل



 ان م را ا ا دل 0 و2 دي يفوت يقاوم 6-31 وي يو "فضا وسر ا 0 0" 550100 يوت فيلا م 0

 دب ا فلج » نمل لسن رانا
 و مسد وى 9 بن م سس

 يداك المع اقع 1 54 63 لة سائلا ل“ اك تون

 2 ةس ع نو

 هقدربن أ قأقدب و نمل فلس هَ دربنا ثراسا لأس لس هلاقن 01 هل ظشر ئدبتتلاو

 لق ارم اوني حرب

 5 م 58 ىف

 .ءوُناَج ل-بوةبكا انىأ ىريعنيع ووولتقف ىدبتلا دعسو: هونت ثكردأو

 نمزفلا يرسل اورثملاو كانا اَلاومعلاو ريعلاوريعلا همال لاقي رحاب ءاكبلاربعلاو

 ع ا 4 30 4 000 2 ل
 ةاراورعالا كلد قهئءعربعن الق ىاروأم ل هن اك كلذ

2_0 

 ةمرلاود لاف هئيعرتع هيلز أديربعواهتكشن و اي امىا ةسءزخ

 2 ود مو مه جي موسم ياس 10

 رمل اننريعبَت ام ام ىلع 3 اهلهأح رظن "حل ةلورا نحو

 اهلا نمدعزاجل بقوهتماهذع نم كرر كتبو عرزج 1ثن د دقو

 -وهم2 12 هع ا

 ةياقتلالاغ ٠ سجن لا هيروكا اايتعرعبام

 نعةيلده وقلا ةعاجريملاو سانلا, نقعاججا ىلع بلد قوئث لَو مريثكلا م ظلابريسعلاو

 سوكص

 رعلاق اديدشاريسرعست ىلاِبت اهل ربعلاوريثكر بع موقو لهالاريثكر بو ريع س اشو عارك

 ىلدهلالوقهنمو هملعدتشا ىا مالا ذهنالغب

 سوح <28

 اراك روع * كان وسلا انام

 رعاشلالاو ازنام أ وقلوب ا *كرياءوهفتاماذا نالقرمع لا: و

 59 ة< و 85 575 ومه

 رودن ىلع نكفراغت او » تامل ارت

 ةرباعةغل هل اوقواردنهناستا قانلن اكه_:مديالامر ان نحكنفانس#ي تاون ارق انلف اننا لوشن
 تي وو 25 هدمه

 هيلعرف رف هربودأ اكريولاريثكريعم لجن واهفوصر ةرتابشلارعأو ضقت جرام ةنزاجو اح أ

 ه 5 وسوو 2.

 ار لرابب #3 هننلو نع ىني رهظلاربغمو أ لاق هنريع ااولوةنل تاو

 تفيكىرد أ الوا ملعاهفوص كرئاذاريع دك اوةتسسدنلع هقوص ؛لرت شكل اربع ىا.غللا لاقو

 م39 8 مو<

 ةريعم ىهفةاّشلا ثريعادقو اربع اهزجتالاماغابتكرتاذا م لات قاع كلا خجلا اذ 8

 اشيك ضن مرا كأن را زج لذتا :سةرتعش هملع كرت ىذلا سدتلارتعملاو
 ةوءول همص و ةه 7 وصو مهم سن رو م

 ظ ربهم فعلا مزاوءاصللا ثيدح »* ةرخ ضدرب ناعيشافقل اب رح

 هلو ل دك هوو

 ١ سائلا. نمريعلا ىارعالا نبا لبالاو*اشلا نمرتعلاك شي رلازوفومربعو يعم مومسو زوز جرغىأ

 7 تس س 7 وى« ود

 لاق دعب نح لو دك ذاكرعم مالغورويع مددح اولا



 3 (ىمع) ءارلا ورح“ 5 نعلا لصف

 0 لا بت رتار بصل كا هند

 03 - 20و 9

 ناننالا يمر مك ا دوم تتناك انكر
 9 ىع <

 رايسعالا ن ءمسالا ةريعلا لسقو ىضما جرايتعألا ةريعلا و هراغ لعهيلدت_يلربتعيو هيلمهدو ٠

 01 معاه سلال اقلاوو ع ما .رئانلانراتمال يااا

 ا محغلا ثانا نم مطغلا قوف ْمغلا نمروبعلا لاسقف ْ

 ه9 ل 01 0 : 1

 لسبقو نارفعزلا عمجت بيطلا نم طالخ أر يسبعل اورئاسع ثالثوناتعن ىلفايعللا نع ىكحو

 ىشعالا لاك ةملهاشسا لخادنءنار ةعزلاوهل.ةومدحو نارغعزلاوه ظ
 9©همسو م و س صومو 09<-

 اريبعلا بق تقرقر فيصلا فس #1 ورعلاءادردربدردتو

0 

 ا دروخلا اءابظةامد 35 3 رسل لق برسو هني . ودون ألاكو

 ه 87«وسم

 أنك ادخار ثيدحا فو فيدل نمر ضد .علال قو "هنأ ارعزلارببغلا كار ءالا نا

 ب وم

 لاق نارفعزلاوب_غربعلا ن اناس ثيدخلااذ- هقو نارفعزوأو امهم نمو ذات

 عمدلا لمهن: ن أوه ليقو ةعمدااةريعلاو مالح نم عمم ولو ذ بمطلا نم عونريبعلاريثالا نبا

 ىئشل فورد كلا فءاكبلا دورت ىه ملمقو ضفتن أل بقةعمدلا ى مىل_ءقو ءاكملا عهسلالو

 ة و ء-

 مهلاثمأن مو ىمدالا اهمشت سوة بع اش ناو« هلوقهنمو لوالا ميصلاو* اكيريغب نزلا

 دتشي لحرلا الثم ترشد نيمو اعل يرش لعنالراطا وس ةباتعق

 نارام ا هو ف ءايجد < هوو بديا: 0
 عجاو ىدشت ةصاخحقىلنزحالو كلج أن م ىكب أى الصار ويرمي ال

 ندم ضرع ه يم "وص د و ا 7

 اريعربعو تعمد تيارا اوال حلا ه :راعو تحن |نعةزيخالاربسغو تاريع

 5ه م85 20 9

 قو نزحاذاًريعربعيلجرلاوعدي كأن ءىرهزالا ىحو نزحو هن ريسع ترحريعم تاو

 نا ءبسأوه يفرم اما م سو هيلع هللا لص ى ينلارك ذا هنعدقا ىضرركيى أ ثيدح

 و م سوس و

 ةربعوىرب_ءورباعةصاووعورببسملامناسننالا ىلءبرعلا«اعد ننوممالا نر موترعلا '

 نرحل سباعتبالوعلاقيو ىرخلا» ”,لعو نش ردا لات ئرابع عيل وت

 نك ان'ىا نباغكما ارقلا فادرفيكو 0 قدوم تنل ه ىدولا كلوي
0-2 

 هم 5و 7 -و

 عطاقت ىأ ادت يو ذه ناكدقو 5 هيسنسن و ىدن براد كج

١ 



 ا ا ار ا ا وا ا اوت نول اعلا ورا 9 4 للا 2 لايعياب "با شيناول >2 ت 4 نيني” نب 0 تياار 7-7 يك سا هه وا دول او الا ا ا ارنا يي ١ اق سيرد نيرو راع 0 ل را نإ قي ني < انيس ا يلا الا « رولا ويطول 7 ىلا لل هكا لفي نيت حو ريو ضبع
 5 ل ا 0000 ]ولاا 7 0 ب 0 7 1

 '(ربع)  ءاراذفرح «٠ نيعلالصف م
 0و

 نآ ارقلاباهربتعيأكمب رتعبو ثيدس ا ىلعاي راعيها هسبف هملاثيد_هلاريتعا ىلا لوقب

 ىمعسلسو هلع هنا ىلص هئبتلا نال ةأرملاب عاضلاو قسافلا لح .رلابتار لا ربعي نأ ل_ثماهلب وأتى

 اعلا تييدملاقب و هاعالاو ئنكلا نمشل ذوو عل اك رمل هوا ساخرا

 ةسلاوتربلا مسالاو نع بوغأف يعدو هنعربعو نيبو برعأ هسفن قلم نعرتوامترجذاذا | اذكهةربلا سمالاوهلوق
 نص د م - 5 2

 هلل ةراخو ملا نالوا اي اسلاو هس رك نانو -رجو ةرامعلاو ةرامعو لصالا قطمدص

 لاق نوعا هملا طعنا رمعكلاو هريغوأةرطاقو 5 كاذ نمره هيرب امربسعملاو معلا نع || انا: هوهاج متلي ةرغلا | 9 تاع. :امحللا 0 رسؤنكو ءالاواه-رشو سوماقلا
 ربعي ىداولاوهبدعابىأىاتمتريعل نبا لاو رهنلا اهيلعرب ب ةنيفسسةربعملاو ىرهزالا 00 متاع 905م 8< ع ست ا  ةدر مَ 3 و 0 : اء 5

 وهلسقو روم اراع ىلع تنامردسلا نم ىربعلاومدعايىانعليسلا ْ رمسكلاب

 ءاحلا بزشامهنم ىرْمعلاو ربل بوقعي لاقو ربعلا براق اف كلذ نوكيامناودنم هلقاسالام

 ناكتاولاك لاشلاو عوير بدوكيبرشبال ىذلاولاق #2 عربعلاو الا ثا #3 دشنأو

 ,معامورد الاقي ديو لاضلاوهفايذع
 نمردقلا قرشا علا جوملا نم

 ٍ التل

 الاضوأت ريعردسلابو رو اءاوعلا تفوح اذا تعطق ةمرلا ىذلوقدشنأو وو ه5

 ليسرابو لدور امهو مها روبعاشريعي ليدسلاربسعو قيرطل انام ىأليبسرباعل جرو

 دعبلا نهم هودحسملا ىفةحا هنوكنت نأ هانعملاقف ةرسسق ل دس :ر املا لات هلوقو

 رفاسملان النير فاسمالاهاشعم ليس ىرباعالا ى هرهزالا ل اقو .اع هرم 0 ودوهسملا ل خديق

 | ىايعللا نْغهمّشاريعمريعي رفسلا بعود نيب رغد مال لبق ءاملا روع

 ْ عمى فر وبعلااماو نيعارذلا كوكدحأ اوه .رءاصيمغلا امهدحا ناررعشا مه دور وصل اىرعشل و

 تكبىرخالا نا برعلا معزتوةيشاش وقرا تب ال ءوبتيَوكن : ءازوملا

 همسق ى ةوتس راشد ريع لاجب و 0 ريع و ةاصيمسغل |تمسف تصمت ىتحاخر ٍ "ىلع

 رافال رانسأ ع كاذكر اهلا لانرالعتلا كالا لثمتنوملاو عبلباود حاولا

 65 اور :

 لجرلاتلنكصراي نال عشتها خلا لعوكوةرورسورنسأ

 ىوقلا لج اراّمعلاوريسلا ىلعةيوقلا لباالا رابعلاو هيلع :وقلااهيف ىضاملاراسالا ىلع ىرحل 5

 || مالكلا ف لاقب ىمدالا لاه هنءارقدت وص عذر اوه سفن ىف هريدن اريك هريعي باكلارتعو ريسلا ىلع

 اهوار طاهري هاردإا اوعاتملار اربعو اهابا كار ضتسا ىأ مهاردلل كراع سا تعرس ءأدقل

 ظ اهتزومهاردلارعتو هاكوأ هيرو ىف غلاس ملا ذا*شلا ريع ل بقو | اران .داراش دا هئزواهريعو ىقامو

 اى
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 05 (ربعإ - ءارلافرح نيعلاو ءاطلا لصف

 اذافت ضخم ليقاهح امل وتس اذان تقلد فلا مرضادااهل لاقي 0 ىرولتل هع ا

 س79 ”تومص ٠

 نولرتعتفر ملا 00 امال وا ىهفقنيم 1 م ومب اهحاش لس ناك

 وى دو 9وووع 9و س

 لوباعرخ أواه تاع 0 و اريعاهربعنابو لاارع 2 رع ا

 مالها ةعفإ را نول منكدلاى نوفل :كنازيزعلا لد زتلا ىو انعرهندلا

 0 اوعذملا ىلءتلخدأماللاءذه جاجزلا ااه مكفدر درك أم 6 افدرد وكما نأ ظ

 اهنالبيقعتلا مالماللاهذه ى مولا اولا كا ا 3 ىعملاو

 مال[

 اهأبا هزيغتسأو اعمال مالكا لاق :اك ماللابلعنلا و اىرهو+لالاق ةفاضالا تقع ا

 8 موص

 كلذإ و هلع همهفعت ب 0 ريجعلاك ه درع خلف باك /١ق ةرطس َى داارباعلا او اربع هلأ

 م,

 هربعو ىداولاربةورهنلا بن حوشوربعلا نمهلك اذهذخ لق 5و اذكت الراو رابع لبق

 ل ود سوم

 0-3 ذلاةغانلا لاف هتيحانو هئطا شعارك مقربخالا |

 دبلن يذاوأ كر #3 هندا رم ل ا ا

 وهوهدعي تسد ىفةمفانلا امربشو ى :رب نيا لاق ظ

 دغدودمو.لاءاطعلوحالو 0 :هلفان بيس هنم تطأ امو |

 هلوقو نان وقسم وقد هلانمهوونىلاعأ رمال افاد نلا ”لفانلاوءاطعلا مسلاو ظ

 ةلعاتد درا 110 ىطعينأن هكلذ هعنملمورلا نعله ىاضيراملا ءالضرالو ١

 رهنلا تزرع 1 و تن :ادا كلذ ف ىأ ريعلا كادفن الفلا 10 اهدجا وحيا ومالا ذا والاوهنم |

 لمأت هنالرباعانو رلاربانعل ليقفربعلا كلذ ربعلا اذه نسما اكو رطلاو أ

 ىلا تانلا ىأراملوأ اديخ رداس واهنم هيل ردي واهفارطأ رك ديفا ورلا ىكمخان

 رئاطل خر لعاْورلا لوي لسوهملعهّللا ىلصىب ذلا عمسفنا ىليقعلا ني زرعأأ نعكو 556 رع ْ

 اهريسسفتىفك| يقي نأ تحال ذاولا نال ىأرىذو أ داو ىلعالاا مص "الف تعقو تريعا ذاق ّْ

 و و سس و

 هيلعهللااهلعح ا عاهلن رانا فيا كيري نكي ,لناو بضامإالا ِ

 نأ هل ءلواهنم هلعبام سرق وأاهريسفت ةةيق 0 ا : وون رابعي ل_ءااوذمانعفىآ ًارااوذامأو 1

 ةمء وسو ْ

 ب 0 1

 ناكرب ريس نبا ثد دسحح ىو مع 2 0000 أ



 ل ل ا ا ا ا ا ل

 (روط)  ءارلافرح « ءاظلالصف 6
 000 سسس سسوس

 راو سورس

 باودلا ع نكره اخماد ئرهزالال اق تلم تك اقر ىرهاظلا نمذوخأم وهو

 هعمنوكد لجرلا ره اامتاو هيلا همح رم كداب يارب هيلا خالد

 لاق>الئرهسن وكنت 2 و ةنيريغبو عبدي ودرفسل طاتي تلو باكرلا نم هجاح

 مق نامه اطار هظنيريعي رت لاقب 01 لسإ وأين الكر سعت

 هرههظءارو هل<حهمجاصنالانرهظرتعيلا كلذ ىعمل_هقوءوثش لكف ظامشحالا ماقمراهطتسمالا

 5 7 2 01 2 نو

 بسعس : نءهباكح ل>و زع هلوقدنمو ديببلارتسمتلا نير الودع ارو يطور عمو بكر رمق

 م ني حس 9595 ىصس

 اهبايرالا اوطاتحىأاو رهط بن الفلا صا رخصه هناثد دحلاىفو را ارودوعدَْماَو

 1 الار نأدولا نمره اتا و بسلا“ ءائب او يفارشألا نمر يبل 200 :اكينق مهلاوعديو

 لاو وللا شين مون لك ت دروافا عرهاظلادرتن القل, 1لابش وراها فدو كتم

 سد ص دو و م و 89 و- 6 لاى

 ا درتن[ةرهاظلاو رهاوط م_هؤاشلاّةب رصعلا د_دعردهتوراهتلا فص مون لكدرتىتلا ةرهاظلا

 - و ىةري س و - و 5و5

 اليلق تغلا نمرصق أب غلا ةرهاظو لب الا نوك.ةداكتال مغلل ىهبغلا ةرهاظو اًرهظ مون لك
 5 ه527 ع سو و 5و / و و 5و دى هو

 مهئارعشو برعلا ناسرفدحأ حابرنرهظموهديسنبا لجر مسا ءاهلارسكي رهلظملاو مساريهظو
 1 0 7 همم سم م هس

 ابر اطول دع شابا و اة ل اشبك تقل هيلو

 نارهظلا ضمرعتبانم اوي ةيشع لالكلا ىلءتاصقارلا

 ١ كى ءومانأن أن يريس نبا ىورو ة ةبف شح أ نع هدم_سئا ءاكح ارالازاغصا: هه ٌضّمرعلا

 لسقو نا ارهلطلا يع نمهبءاجص بوث فار قال اخ دنا لاف ادعوا ئارهظني وثنعلاةرافكف

 و و2597 655

 18 اه ورعو هدو رب ن مدريد قعملاو نيرا ىرقنم هيرق نا ًارهظىلا لو سموه

 ىو ءارلا رام ملا عفا ةفاضملاةير هلا مسأ ونانسعو ةكمنيبداووهو نار ارهظلا

 لس .وهيلعهللا ىلصددشنأ هناىدعملا ةغلانلا ثيدح

 ارهطيسلا قوفوحرلاباو .ه .انوانسوان صإممل انف

 ٌرهظملا هللا ءاشنا ل أ لاه هلئالوسران ةسنحلا ىلا لاك ملا أايرنوظملا نب ؟ىلا لاهو تض

 ةزعرشكل اك وقر اوتو
 سو و! هرس

 رفاصالاف تفءدق ىدت فاك اق 5 رهاولقلاق لهن م لاف

 و لاف ىروط هذ لعفلا تدازأ ادا ةرهبلل لاقي و بضقة_عجرت ءانثأىف بيذهتلا (روظإ
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 700 لع“
 9 لول

 1 . 7 هني ساراس 0 000 1 ا وس لا ا وا ناجح مار كيم ل نا سو ل وا ا

 0 ) رهطظ) ءارلافرح د ءاظاالضق

 زان تعش لباس اعود لئازكا راع تع ها ما اذهل اعو ه- و 1 و ا
 ةضمو  روص هس

 اه نانو تاك ثلا ىران 00 تنيسافر 107 204
 سيكس و سدي سا

 اهناعالتعر رهط اكشن و اهيحأ لأ نوشاولا اهربسَعو

 0 وعيبقلار اركذلا اوتاكسشلا ابرمش 7 واه ريخو ىربخ عاشدق ىاةاكشلابى زان وأ

 ريب نا نبال لبقو 2 ف او كذع عمن ةدرااذاةءاهتلا فو ىعابل و ىقلعي ملاذا ترعلا اذه ىنع !

 اوقاطن نأدا ارا + انك نال ”هاطتاك كلتو 4# الئقملاقفاهبهل ربِ قاطنلا تاب |

 كف قوتنا ىَأ ارهاظي تنأ ع اذه و ل زيف هعق ةريهنكل و هيارتعتشةئمالو اهتم 006 4

 ةرهاط ءاهتو هيما لخاًرهاِو ءاسنلا نمراهللاو نييغيلاة عاشر رهاظرمأ اذهو

 هلك اريسهاعَت هنأ سها نهر هظو رهاطتو ابنم : عدو نراها لعىشلاقاذا اناهظو

 نو رو -لصالاو نورهظبىرقو نورهاظب رف م ءاسنن منورين لاو لجوزع هوقو قنا ا

 اهءاسنقلطت :برعلا تناكو أ ارهظك ىلعت هن :ارمالل جرا وقرا اوهدود_>او ىعملاو

 : راقكلا تح وا امعاوم مالسالاءاحامل فاق الط ةيل هاا ىفناكو ةماكلا هذ م ةيلهاسلا ىف

 نطبلا نودر ,ملااومحاناو ديهطلا جاسوس راهظلاوهو هنأ سها نمرهاظ نم لع ||

 هناك-ف تيما هَ 1 خذ ةأرملا وبوكرلا عض هوم هرهظلا نال رعلاءىلو اهذهو حي رفا اوذذْفلاو 1

 رولا ماهافحاكشلل تأ بوكاكما رحل ءحاكشلاك وكردارأ ار هيصتسط لع تا[ ١]
 نماذ_هو بكار كانلانال حاكنلاماةمّبوكرلاماكأو بوكسههنالبوكرلا مانع ||

 او:كفاهعامكى أجب نطبكى عن ًااودارأ لقريثالانبا لاك ةياكلل تاراعتسسمالا فيطل ظ
 و ا ل 3 و

 مهد_عاما رح ناك ءامسلا ىلا اهرهظو ةأرملا استانا ل_ءقو لاق ةرواخملل نطيلان ع هرهظلاب

 لجرلادهقلفلوح ةداولا ءاحضرال اىلا اههجووُةارلاتيئاذانولوقي : هي .دملا له ناكو

 را يا ري , ل عرهظلاناهمشه.لعهنأ ارماعرشف ظيلغتلا ىلا مهم قمل

 قطا نو دهن ام اهون ارملا 0 اواكحمبال نمبراهظلا ىدعامناو لاقهمأ ا

 0 1 نمد 1 نش دس اع ل انه اهمنوررتو

 روسو ل ستاادادْب .دلا لها ءاهقف ضع مالك ىف قو نعىدعتعابلا قوم نول

 ضد ا ترهظت_سااهمانأت ضقنا اذ ذأ ضعلا اهمانأدعقتاه هل

 قائيتسالاو طادتحالا اذه مهلوقىفراهطتسالا ئعمو ىرهزالا لاق قر لمنال
 سس نرعلاناسأ نول 01002222222 22 2 2 22 حج



 نيف 4 ها ع د يمة نقوم ا و راو
5 7 7 589 . 2 7 " 3 

 حلا ميال هلسسو وق
 ةدامىف تدملااد_همدقت

 ءابلأتة]مسو ه.ق طيضودقر

 محالعورحلاوةدحوملا

 2 باوصلاو بصنلاب

 ىييعصم م

 (رهظ) 7 ءارلا فرح 5 ءاطلا لصف عوولا

 يالا رهاتسا و ارهاظمأر أرقدقو باكر يغنعهطفح باقل و ىطظذح نمت ارقكأ ًاىلق

 الخ ىهونيعلا ةرقثت 'الم ىتاٌةرهاطلا نيعلارضنلا ةلحاملا نيعلاةرهاظلاوارهاظءأرقو ||

5 

 سه "<

 ١ رطلا ءارو قانا اك ةعدقرهظردقو شوا ةظحاملا ى مةرهاظلانيعلاهريغلافو هرب ' اغلا

 7241 سوا اس ف هرساقل سدس م. 7 تلو

 روطهفوح ن 0 35 اهعاعدالا تريغتش رونيدمج لاق اهمدقل

 روظو كار ءالا نما ن 2 ليد ى اوه نقو ضومف وعتاد مدقت دقوا وراد مولر هاو

 ىلعهلا نرهظا لاش - ةلئاءىثلاو د يروهظلاو هتنس*وشلا ٌترهظأو نساروهل ف 0 لأ

 9س ة

 : نا هلوقودح أ هيلعل-يالىأدحأ هسيلعر ا اى أى مقرسام

 || ةاسلا نمار رداظ نوكيا عن اوقو الا ىلعترهظلاقماو 6 وعلطيى أ مكملعاوُرَه -

 فتحي نا ةئراَهطلا ليمثنبا 5 : ل ارهاظراهطلاو ىرهزالا 0 نوفر اي انلا ْ
 5 نصصو سو 5

 ْ ةالصل ةكلذإر لاوزرلا ةعاس رولتاو يعزي اهلا هذخأ لقب عرضا

 | ةقلب هللا ىرهرملا رهظلا ةالصنودير رولا هذهنولوقيفتعسلا لع نوفذ دقو هلا

 قوةريهطا | عا ماع نيحو ةريهلطلا دهن الاس , ةرجاهلا ةريهظل اورهظلاةالصدنمولاوزلادعب |أ

 ١ ةةشوهو س ثلا ةرهأت نم هبوعنراهتلا فصنل مس اوهريثالا نبا لاق رهف ةذاضر ة سسيفحلا

 لو امال لبقو ارحاهرهظأ ليقو راصيالا تاولصلا تافوأر رهظاهنالهيلا تفضل دقو اهرح ْ

 لاقي الولاق راهنلا فصن لا ةدشوهو ثيدل ا ىف ةريهظلاركذرركتدقو تءاصو ترهظأ ةالص .

 ١ كاذامنا ل ةودحاوامهىرهزالالافو راهنلا فاصت ادحةريهظلا هددس نأ ةرييهظءاتشلاف

 5 م هاع 9 7س ١ همي . ||

 ىعمدي وهج .ولاوه ف .فذتلاراًرهظمو لاق ةريهطظلا فىأ ل .وارهطمىلات أو قتسشم ظقلا ىف أ
 وود سوم 3< 3 ه2 عا 2 0 0 3 2

 ش كاخداذا لحرب تَرهظا لاقيو ىععار طانان اوةريهظلابانأ لاق ىمصالال اق ارو لجل

 ىفانل> دان نهظأ او ةريهلقلا اولد ُح ءوقلاَ لاو ر هللا تقوفانرسو 0 شاور يشار

 رعدسد -قو ف ياهل لعةرملا عجتوسالاو حاب انياب هرم فو تدق 5

 ىو رحاو 38 رحفرأ ”اهلغلا فىشملا.كءلعىا رئاهظلاَمَدَك لاقفسرقتا كل رمان

 لمسنا لاق نورت نيو نيزعلاليزتتلا
 5 -<-و ىدوس و 5و« يود وس

 مضخممال اولحذال ميجالع # هلمس 0 ةرنالعف ةرهظاو

 اذهربقذاىزالآ متسول ذه ا باصسلا نأ قع
 22 5م مود دمع

 مصفأ لب هولا كاس 0 د ةمرش فا اب تلديمأ ى كاف

 لاقيو

 تعرااضصصب

 كان سلا رش 1 ا ا ا صايل

 4 ١) يع 00018 0-74

 - نس دوا يم

 ا



 14 (رمهظ) - ءارافرح « ءاننلالسن
 مم ج ا

 ناعأ هلع هالو هنونيعي نيذلا هتسصهانو هموقو هنري شعىف ىأ هنرهاظو هنرهظومن رهظف
 لع م

 8ص ةهمع وو

 روطسس ههحو هللا رك ءْد دنس ىو ناعسا ص الا. ةملع ريتا وماعل العم يلا

 نلصالا كنرعف ًااذه ىلع رهظانأ اوثالف ىلع ةرهظ نالذو ةياّك ىلع هتتمعسسو هلا 8
 9 يد س

 اا تاق 1 نوط نباوهفدعات اذاف ايددع نباوه

 هدمسننبأ ل ا او فرج تقر الاهل تيسر :

 ءوشلابرهظو معو 0 ظيهملعرهظرفظلاروهاتلا 0

 اميإ 9 .ٍ 4 57 7 2 1 0 ِء - 5 02 -

 ه,ترخفاهبترهظو هري-غىلعدير فما ىأ ا كهل اولدقعو هيرب رهظاو # هلوقو رنا ري

 1 8ع

 ىأن الف ىلع .رهاظن الف و هسلعم ةوقى انالف لعّتالفر هطلاَش هبلعُتي ,وقدملعت ترهظو 1

 هللا وسرد دا نيذلارهظف ثندسحلا فو .هتنلغلحرلا لع ٌَترهظَو هسساع لا ||

1 5 2 00 . 6 . 
 اذكهريت الانيا لاق مهوءلعىا مهيلعوع دب عوكرلا دعبارمشَتمْفد هع سو هلع هللا ىل.ص 1

 ل 98 وو سو ل 8 1 مممو ع 2 ف 4 .:

 داو نمنالفو مهباوردغفىرخالا ةياورلا ىفءاجام اريغمنوكي ناهي الاواولاقةباورىفءاج
 1 هةموو و

 مسن ةاطرالاك مهيلا تغتليال هنأهانعم لقوانم سلىرهظلا ||

 5 م59 < 9 وى هد

 رهظأ ادأو نمءاصربلا اندحو يبا |ةيهءاشب ّ عمن

 ا اوسيالىأ ادد ؟هيلعر هبال نالفو مهماحرأ ىلا نومه 5 : المهجور هب ن يذلا نمىأ ||

 روميو ةرعألاو ترها نسحب 1 لاقو بايثلاو عاملا ن متدملا قامكي ر هيلا 1

 و صاع ع ص امص #7 سدو

 ةرهظودحاو ىععراقَعلاوةرهظلاو ه مالا نست فَ مالا 1 ةنم نط أمد هرهالاو هم 2

 ىثدورهط:ن ااوعاطسا ا ل علطأ حالا ىلع هللا اير يار رتك لالا ١

 ء يسيل | ىلعر هظو هقوذراص ملط ملا ىلعو ُّطد 211 |ىلع يطلق هعافترال هسلعاوأهب نأ اوردقأف

 وو ص جا ومر

 َيراعموىلاعت لوقو ءالعارو هل َِط تلارهظو هالعاذا لمكان الفرهظ لاقي و مالعو هلشاذأ

 نيلاعنيبلا أن يرهاطاو أ لبو زعاوقو حردلا حيراعملاو نوعي ىأّنو رهظياهملع
 و ودرع 5 هدم ص

 مهالعأى أن يرفاكلا ىلءنيململا هتلار أدان مب .امرهواع ىأن لف لعدركط للا 1

 دسللاكو كنعبائامفرهظلا وبغرمظن تلت ماك لاه كت ال .رهظااومهبلع
 9و ا

 هلظفح لا ةباكهناسل ارهظىل لعّنا رّشلا نالف لحس لاش هو »#* اهماقس نم *الا وبس ءرهظ نع 5

 رهظ نعنآر لآ تأ ارقلوقت هظفح ىأدر لا 310 121110117 هملق رع 2ع



 ١44 ىط) ءارلافزح ه« ءاظاالصذ ظ 0 1

 2و2

 ءاكرو لوقو دعاستلاونوانعتلا هاظتلا٠ نم هن ”كوىرخالا قوذامهدخأ سدلو عج ىأ ادحا

 توم 3

 ردا لوجتلاكمبلا تن #23 2 لكلك تَد اريهز ِتد ّّر رشهز نا
 و

- 11 

 35 9 هموم هه 9

 رهاطملاديدملا يمحو د34 7 برْصُأ مو قع ل

 أ وألاكو ديد اوهىذلا سنك مسان عردلاوهىذلا عونلا ىمسق عدلا انه ديد لا, ىنعانمنا
 عاص 0س يع مه ص دع نو

 اهيلع فا ىرهاظو #2 اهيبكتمدولاب رفا « املعوأ مردأو ةاها ىس مهلا
. 

 مق -ك

 | ٍ ناعتسا ىأهب رهظتساو ىوقب سلولاق ىرهطسا هانعملقدقواذهن موه دارا لا

 ظ 5 || ىلعهللاور ظأو اونواعت هملعاورهاطتو بلعت ن نعامهالكى ناعأىلإ

 رهاظونواعتلارهاظا وهناعأاضعنممضعي ره اظو هملعارهاظت نا اوزريزعلا ليزنتلا فو هؤدلع

 5 5 صوع سم يس 9 د <

 ءرهظو 00

 أ[ رصت ىأرعاظو رموز هنأ مالا هيلع ل عشيدح فو وعملا ةرهاظملاو هنو اعانالف تالف

 ظ دقالو هفوأل_.قنالر ولت عم جيلا هاوءاوس كلذ عملا ودسح اولا ٌنوعلاريهطلاو ناعأو

 | نيزعلاليزتتلا فو نيلاعلا برلوسرأتا لجوزع هنلا لاق اكعجا اوثنؤملاورك ذملاامهيفىوتسي

 || ريهظ كا ذدعبةكئ الم اواضي أ هسفودرف اكلذا وسطا ذاكلاب ىعبارهظدير ىلعرفاكلا اكو

 نيعملاريهلتلاو و رقمهو قيد ص وهةعاملا مهاوقن ماهر رودس اكح ام ادد دوددم_تئبا لآق

 ءاروظل قي لوري وطن لاقفاناوعأد ريا ريهظكاذد.عبةكمالملاو ل جوزعهلوقىفءارفلا لاقو
 س9

 سس نكلواءاوصناك دك الماو ننمؤملا حملاصولب ,ركرهلتل انالتاق لافولوهديسنب الاف

 || لادو ريهظنالو اوهةرصن ذعمىأ كلذدسعب *5الملاو هلوقا ةصاختكن المالرهطلا ل2 نأ

 || هملعتلا لص ىنللراصتاضيأ عازل اودارأ ةارهظ نعم ةريهظ كاذد_هتكت الملاوجباجرلا

 قروطل ثم هوهذءاققر ىف 1 91 مو لاا سؤ +.لعهتنا ىلص ول و

 هلوق فرعاشلا هدرفأ اك عدلا عم ضوه قدر أ 00

 « ع »

 ْ ريما تلذاوعلان ا 5 ىمالم ندا فال الداعان

 ءادعالاب رداطمىأةفر رعبا اقاريو يد لعر ةايكا ناو نينو زم اةوفامتول 2م 50

 بس يع تفرقوا اواوامىأمكجارخا ىلعاورمايو لجوزع لوةوىلا عتق

 هم ومو س

 متلاق ناوعال 5 ةروطلاو

 ةمم

 اربدأف هيف تنك اش لظو 5 ةرهظون ورزع ءرع ىلع قولا

ل اريل ض وول لك نعربكللا رم رولطلاو
 : انءانوءادعالا لعشر هام أ ةرد



 1 ار ا :انياه نس و1 نفر ملا و ما ناين يح شو
 ل ار ا فا اب 0 9-7

 1 / 9-54 + 2 اف

 ا

 010 7 هيك وايطإ ١ د اللا فرب .. ةالنلا لسن

 ليللا ىارهظنيب تيار لاقي ونذونلا كراش ارهظندز ودععالو لاف ل_>| او ىنءعانرهظاو

 سعتفو ل اكو لاك مايالا امودنب رهطلا نيب:يصهستنتاءارقلا لاك رجفلا ىلا ءاشعلا نيب ىأ
 »و

 0 ه و <

 دشنأو همنا ارهظوهب رهظنب وهئئث خالو ادائشلل لاقي ونيماعنبب مو وهاسغا

 || روهط تحاهل ات ىمدالا ضرالا فارش ًارها ءاوطلاو 5 ابعواىرهظ نباصعد سبلا 3

 لمتنا ضرالارغاوط تجاه لاقي نايل تاج وعسو انف ناامكاَذو ضرالا

 قوتنا تدع ذاورهاظو تسر كوتسا الع 4 ةرهاظوهالعأ ل بكار هداظ
 # 7 هت د ى هم“

 هرهاظلا ىلعلوعولا ى ا نيعرادلا,سدكبل بخو لهلهملاق هنرهاظ

 2 2 ل وو م ةدوم

 رداوطلا لع لحوح 3 57 تيمكلالاقو

 ةداسوة سممأ بو م“ اهى :نا كلذو لدرلاءاعطملاو 00 نهب حاطبلا لتعم موك لالا ْ

 ||| ىلعأرهاوظلا.دار لاقي اهلادجر هاوظي لوزن م-هف م منودناكن مو ةكمنطسلوُر سشيرق

 روهظ اولزننيذلا رهاوظلا ٌْيَرُ ىارعالا نا لاقو رهاوظلا شرق رك ذثيدحلا فو ةكم

 نيذلاهحاطبلا شيرةورهاوظلا سد رقنه فرشأو م 8 اجاب برأ هكملابج

 نمرطلاو سمشلا ىلب ىذلا شي رلا ٌناَرهظلا هدم_تنبا لاق ف رارااو كم حاطب اولزن ا

 أ[ وهودشي رلا بيسع :رهظ نم ل عحام مهسلا شد رنعنارهطلا و مضلاراهتلا لق حاملا

 ا لاق نداظواهل الو ساتلا لعغما ارهاق واعد اولا ىف رلادو> ًاوهور ص ةلاوتلا

 و مو :ك وض

 ْ بيسعلا تحت نمناك امانطملاو ّن نا ار ةظوراهظ شيرلاةبفدي ف سويو قارعو قرع هظنو

 و 9 ود 1 2م

 نابع اوهفنار هظو أ نانطب : قتلا اذاف نوكامدوخأ اوهوى رن رهظوتدق نط قتلينأماؤالاو

 لاجل اسئل قرعورالعلا شر سويط عناارغ 2 رلا نمرأ هلا ثمللا لاك راق

 نانطْبلا سي راذافمهسلا هيما رباملضف وهو نارُهشلا ىلع عمجيورهظاهدحاوةعاج اهل

 دحاولا ليوطلا يناحلا تالا و تارهطلا عما 20 ندربستلا بنار بيوم

 ْ ناديعودسعلشمُن / 2 دو روطتامهدحاونانلم هسا ونار كمهسشر 20010 . |

 : ربع ةفضح ى أ نع ناطيلغلا نامل ةدازملااساسنج نارا او مهمسلا شد رلاترهطينتوا

 ريو همف سد ىذلار خس الااهرهكتو رولا اهتم ىلبام نطيلاق نطور وط سول دانون ألاف ةقدتح

 رهاظكاذكو قباطو اممم قزاطاذا كلذورخ الا يضانلعرع سان وثونلعتن ب رهاظو
 همه ةس9 ىح

 مول نيعرد ندر رهان هنأ ثيد للاقَو صل قلعه طعم "ال: عردلاز هاط ل قو بعدن

 ||| 3 9# ه ىع توصو سود عموم 25 0



 دي اسناد الا

 ' #(رهظ) ٠ ءارلافرح « ءانتلالصف [0

 )0 مع 1 00 حوا ص <

 مام ص ٠ هو < 0 5 انتص سر 2 8 1 8
 رطعلاسادا ارهطظىداولالاسو نآمظاوقرو ل مدواهتمنالام 5 نطبلاو عفاراو طاغام ضرالا

 ىرهزالال اق ١ وعلا عام ىداولال اسةرملاقوردلاس لدقدرغر غرطعلاسنافهسفن

 دشنأ هنالدوحا مضلا لا ساو

 رولا اهنانذأث مال الامَتدعام + ارهظ ىترهاج امنا ىردولو
 أ رذتلاتف مسا هيةسفيتحونآ ص خوميلاهنمتردسحنا!اذكدلب ىلا اذكتلبن هراطلا ترهظو و 0 25

 ا ىضررع باك واهالْمآ لك أنف مغلا حان نيد ىلا ٌنرهظءانسلارخآ اناك اروبا
 نسبا و ِ

 ْ ىلا مرح ىأ اهركذنض در أ ىلا ىعباملا نيملسملا : نمعمنعر رهظافةدسعى أ ىلا هنعمل

 ١7 ههه ضن ساسة نتا بيف ههحصاع ريش ةرضطط

 3 - هه

 جرد ري م ول ا ا 5 ع , . 7
 سعشلا عت :رهطتنأل بةقرخفف ةرصَعلا لص» ناك ةشلاعمب دس-ىفو مهر را و اهرهاظ

 ا هنمو اهرهظملاح حرذعلو عفترت )ىأاهترخ ”نمدعيسعشلار طلو باور فو مطاوع ىأ

 || انوهظرهظر ملت نطاملا فالخر ,هاظلاوادعصم نعي نا ارهظنكا قوكوحرلانأو « كوت

 بي ذولا ريهظورهاظوهف

 ١ ريو“ ل قا ذمه 2 مس داما اال بناف 1

 ةهج ىلع لالا هرهاظ لق هّنطا هو مالاره رهاظاو ردو ىلاعت هلوقو ”هلمسهملاءاطلاب ريهطكىوريو 0-0-0

 امرك خالا اوكرتا نعملا نااعأ لاو مدلك اهنل لدم علو حاب لا لافت انزرلا هنطايو دل ]

 نيزعلا ليزنتلا فو لحوز عملا ءامسأن مرهاظلاو ارسالوارهسمنلا مرحاماوبر قتال ىأاَنطِإ
 لبقوهءعالعو:ئثش لكى :وةرهظ ىذلاو هريثالا نبا لاك نطاسلاورهاظلاورخ الاولوالاود

 مهجر وظن لزانوهو هفاصوأو هلاعفأران“نم ار طاع ىلقعلا لالدتسالا قيرطب فرع

 نيب ووسينارهظنننا وماقأاثيدحلا فو مه روان رسكحمالو نونلا في مسي ارهظو

 ليس ىلع مهن اوماق أمن اهيدارملاو ثيدخلا فةظفللا هذهترركتريثالانبا لاق مه رهظأ

 همادق,.نمارهظن | هانعموا دمك نحو نونو فل أ هيف تديزو مسهل دانتسالا ور اهظتسالا |

 قلمعتسا درك م مهرهظ نيب لقاذا هيلا او- نموه أح نمف 0 هوهفدءاروارهظو ٠

 ظ : مايالا فوأ ةثالثلاوأ نيم وبلا فى نارها ادني رولا نبهت او اقلطمموقلا نيةماقالا

 ؛ ءانالارهظ ىلعوشو هيارهظوهءيرهظنب وهف همظموىش طسوىف ناك املكو كلذ. نءهوضو

 0 . تو 2

 ْ اس ارهظوان رهط نب ث الف ءارغلا نعىرهزالا ىلارعالانبان ءاكشس لاسعال كلن عى

 انرهظاو

 د يع يع



 لدغ او اهالى أ ارهظن وجا لعجتال لووول اذ هتالعح ا ء 1

 4 (رهظ)  ءارلافرح + ءاطلالضف ّْ

 هيت دل قو ةزاوطر يان لغفلا وهصعر هلا ىوقلا لبالا نمريهظلا ثمللا لاقو ةريهظ
 < وص صو

 روظ دورها ىلابوسنموهو ةلحرلا ىلع وقر مظلاددل_ت ىنعد لحبر فدي رهأ ةريهظريعجملا

 ّءء 2-9 ه2

 ىعمواهل في لواهبفتتساور ا هلعجاهر طا اواد راو لجرلا ةجاح رهظو» و هن

 "يسوم مواهلاز ادن اكاهبانواهتم هروطازوةنعباس لجبال مال

 ام اًضقيا يلعل مقا ذا دكر "دارا هحاومهلوق ف الذ مهرو هظ رو نض لات ةوقكر ليلا

 قدر ررقل ا لاق ككل ذكرهظ هّددساح لعح و

 و ص هت هس سس تمص 9 تح هام و:

 اهباوج ىلعايعيالفرهظ « ىتحاحننوكنال 0
- 

 قالا 59 هس هوم 5 مه س

 3 وعدد اوهلوقد نمو هنعىلةغةوهاسنت ىذلاى وسلا دمت ىأر ا ارهظ ىذا ىرهتل و

 روظا ال نرد اك مطاع وزب اتت اودندإبا 1 رم ْ

 295 مو م

 كمل ا ىلا سنلا ىف اولا (كسايقريسغ ىلع
 هوعدد امالسااهملع ىلعمم دحفو

 تاربيغتن مءاظلارسكو لاك كروهظءاروهوتلعج ثنا رامغلا مكيلعتش تجار لنكن
 وذ 6 مك 5

 لافو كرو هلغءادوهقلوك مديره كءاوموقذ تاو ىلا عت لوقف بلع لاقو 9

 كرو ىلطشر مهأ ع ةماعلا رع حل أوقي كرو ةظءاروهتنارمأ ّجكرتلوةيءارقلا |||
2 
 وضم هدم ني

 ىلعدي نور هتان رهظكءارو مراد عاومأ هج رتلاءان :1قلافو هفوخو هللا مظعت

 دقه ىعبالىذلا و ءلللاق وكدعىأأنر رهظاريعيذذغ لاقي ىلاعت هللان ميك هالك لذو ْ

 ةدسعولا رهتظاهزص ًادرهظ ءارواهلعجر ”هظاو هتجاج رهظأوروطلا ءاروةحر طم هاظ األ

 ةحاح كَ اهتساوهوي رو كارو وة اوهاوقهنمو نأ يناس ىف ىأر ,هطظن هتحاح تاعج

 1 ص ص8عور

 ليلا ًازيزعلا لد زتلا فو ىوقرهطظب هسيلعوهيرهظو ىرط أر ب ىلعجو لحرلا

 هلوقو ءاسنلا تامتا اوقيطبنأا اوغام مل ىآءاس نات اروع ىلءاورّهظبل نيل

 وس هم هس ه5 سم

 0 اع 0

 .٠  6ها "و٠ ءاع 1 َ: 5
 نوتنرنيد-..الو ل->-وزع هلوقأم اورهطلا عملا عجار كلذ لكو لوغشماهنمو بزاعامنم

 هرج موس كر وع ع د ل م : 1
 ةئزلاةشناعتلافو ولا تاختاو كلا لاف سعر ان ءرطل ا عينا هرهظامالا

 هديس نا ريلا قيرطرهطلاو با.كلاةرهاظلاة لب زلادوعسمنا لافو دمَفلاوُبقلاَد ةالقاا



 هيض ارامل

 0 9 : 0 (رهظإ) ٠ . ءارلافرح « ءالتلالصف 4

 | 5 واكأت ءارثفلاو هيلعومي ”وهناكاذا نالُدب هرهظ نع لك ًاينالفو 00-5

 ىذلااشر هال اما نطبأ ذهو هسا فر ءا ارغلا لاق سانلا ىديأر

 لاش م اال ئاقلا طئاش كنك زامئذلا نيهجولا ىذئئشلا ىف ءاجاذهو ىرهزالا لاك مارت

 الخ ادناكود ملا هنمّلوام ةاطبلا هل .اطيو بوثلا ةراهظام فرو كري _ةىلوامو هنط

 تره لاغبو ضرالا ل نامت 17 وطال :راوظ كاذكوتس ملال :لورهظ وال ءامةراهلا ِ

 نئياطيذن ةاطيلا عجب ورب .اهظتراهشلا حب ا + 1تلعجاذا شطب ةراهظ هت ٌتلع>اذان ولا

 وص 5<

 رهاطتو ههىتدلعأت الغ ترهظاو هيواعتسسلاترهظو ةناطبلا ضيقت ةنرسكلابتر راهظلاو

 .كئارونم كنويحنيدلار رهلظلا نار ا اراب ار اكاو نادل

 شا رخو لاق رولان مذوخأمب را ىف كلرهظءارونموأ

 . لئاَقمروُهلتاَنارْاَنكلو « لت سانلا وسلك ناكل
 لاو ىلارعالا ناكل ذ لا لءيالو هثارو نمهينأب ىذااوهو در هللا نرق ن الف ىدصالا

 لكروت انا رماركلو هنسغكلادحا رد

 5 .هدشلا با كارغالان ا نع بام ىورو

 ٌبلاغيروهلاتارئان كلو « ان اولا 1

 اذا راهظلادكسكو كاملغدحاوتن رتاج اذا هيلع اوان نوه نار لاَ
0 

 لمع ىتلاباكرلا ارولتلاو دهن ى أ ةيراهللاهعتوأ حرب نبا ريل م

 ووو 0

 هماعنواهل ,رهظ مسهل ناك اذانو روظمنالفولبو اهروهظ لعاهانااهلمخر ةسلا ىق لاقثال

 ا ل ءثددحىفو دا بام اوناك اذا نو.مملاقياك

 ان !نذآت[ثددطاهسنمولناىأ روت طلاخمكو رب واويلع لمحي ىلا الار هلا :

 "0 لامر ف تدهس 0 اريل لع عمت ابك 9000

 كلذلارهظد ركر دق اكن مطمويغر غسل عمزم ىأ أرهلت ىلع تالف وة لاوأع مار هظف

 رق لعنبو م * ا را دولو اناومأفديلاك

 سابق غوعابست ها يملا حا اد > اعلا ةدعل اوه رم كلاب ىرهظلارعبلا و

 14 اختل فو ىراهطنو را ولت عيل اودع ق 1 نير هل نيش أارعب مّدك فانتم

 5 6. . ع ب مدمس هد 7 + ب« | هم . .

 ةقانوابوقاديدش ناك اذا ةراهظلا نيبريهظريعيو دحاولا ىفةّسان'ةبسنلا ءانال فورصمريغ

 1 ةريهظ



 ل (نهظ) ءارلافرح « ءاطلالصف
_ 

 1 يب ضم 8987 ويوم

 لاق لديلا ىلعدلك اذهفهنط 00 ورعب ونظم ااورهظلاديزب رض هدطل هوهرهظءللادمع ْ
 ا هداج هحو نطالاورهظلاريضيل 0 ارتب مسالا ىلع ناك تش تاو 5

 ناطور هلق ديزل درس تلقف تيصنتاثناولاق 53 رض تاق كنك قلل دمك و نوعجأ

 || لعفلا فل ماعلاو ثلا ف تاشدءاتعماماوّبدسلا تل داوزابنااكاذهلاوزاجس ا مهتكلو لاق

 مهرهظ ىلع. نعت تنأو هتطوهرهطوه تاقولكنالفورطلا ةلزنجانه»ٌبصتنملاس لولاك |

 فرح ف ذحزيرلاكوهقنا يعل خ دز ملاكا ول مكاو نكطباورتلاغف موزع لوز |
 نأاك اذهب لبنا لهسلاو نطيل لاو ريللا كار صختخاو ّتدبلاتلخدلثمنكامأىالارحلا ||

 ةناتارقلا نملزنام لسوهملعهننا ىلص لوقو ءاممالا نماهريغ ف تسب اساسه ةودغ عمت 4

 نآرقلا ظفارهظلا مههضعيلاهدسعو: لاك حطمت لكلوُدَحف رح لكل و نلف هو ةتاهبالا ظ
 همز سا

 ىفام ع ريذختلاوظعولا نمهمقام نطبلاوربختاو ثي د1 ارهظلا لءقودل:وأتن طيلاو
 وم ع وس و < /

 اه هرهط لق ن طن و :رهظاهلدلوق أوريسفت "فلق و نولمعسوأ وأم .وقاسملعدقى اهدعصمو دخلا ظ

 هريبسفتْنطدام نطيلابو هانعمفرعودلد وأترهظامرهظلا.دارأل .قواهانعماهنطدو اهظفل
 8 ب « 0 هه. 0 وا 2 0 6 2 7 يم 9

 نطبلاوةوالتلار هظلاددارالدقو نا . طاملا قورامخا ارهاظلا قهصصقلبقو

 نو ء )عوض

 هرهظ برضارهظورهظي هرهظو رهظلاديدشلا لجرلا ةددشم ءاهلا تغب ره اوهلعتلاوموغتل ظ

 رسكلابلجرلارهظكلوق ردصمرهظلاو هرهطظ تشي ريهظل جرو هرهظ ىدشااًرهظرهظو
 روت تسسأ | اخره روم لحد رهطلا عجو اهلا ىرهزالا هرهظ ىششااذا ||

 و سس  ضصرع5و

 هاورهدم_سنبا لاق هربخوأربد نم هرهظلادساغااوهل#قو نينا سره مكن الريهظربعبو :

 دو س وك ان ص ١

 لدقو ندموسشروذسورذسلاددشرتسمل بروك تسول باعت

 م2 هم مر ىذ < و

 لد ةرهظلا فسخ ل خرو“ ليل رةطدقو ويغالو ٌروعنم يب أرغ نمديد لا ساو ه ١

 نوسى أ ةرهظابمرهظةلك الج رلا لك و لثملا ىلعامهالكو لامعلاريثكر هظلا ليقثو لايعلا

 ىو اهنمٌتْنم-لوقياتاك أ ةلكأ نم تود فاواسنانل هنم ميسصأ نال الك ًاولاك ا

 لضفامدارأ ل دقو ىغنع ل تفدقاو مع ناك امىأ غر :رهلت نعناك ام ةقدصأ ارح ثيدحلا

 َّى ءوقرهظىلا هتقدصد' ك 0 للا زيدقرهظلاو لاعلان نع ظ

 لفقر مدا اميوأ لاغ َّىع ةغرهظام ىغ غر أت نعناك امو“ 00 لالا نم |
 مسن ع ست 65 س

 ادب اديرهظن ء ل مقلط ع نمدي ر هظ نعل زائل ريع[ دبس[ د رام ةحلط ثيدح ىفو لانع

0 

 )(س نرعلاناسل 59) :



 .(رهظإلا ش الع * الدش ١4

 0 عم هلعجىأ انالقمقا رفيقا
 هيلع يلغى أ هسلعهللارثظلوقةواضإأ

1-5 

 لوقتو سفح الا لاق هرم دقو 1 عراة بق زجمنا كلدكو

 ك1 ال ذكو 93 ارامل نامزذنم نبع فطاموهبت رفات عمه س.لعترذ برعلا

 ٌرفاظتو بقا فرت لاقودينوفلطسوهورفاا اقدح ةكرشلا دعو نحذتم ىنع

 59 -وء

 ا ريج ىرق ندر "5 و ىهل بقو عضوم ةينبم اطل مراوح اوىععاورهاطتو هسلعموقلا

 تكملانبا اهيتنيعاذا باري ىرخج ترحب ةعوفرم تءاجدقوىرافألا عربا بسفياهلا

 معو ةس

 7 و يدا ةيقلار تتنك ملاذ دمدسأ داق 000

 و 2000

 هتقاثك او ضار قادس لوط ا ا

 0 الروك ذملرثعلاابدبرأو ىوراذكعربثالا نبا لاقرافلمأ عريب مدفعا ثيدح فو
 مس ام حا

 5و <33

 هس .دمرافظ عرب ن مهنا ةباورلا فيما اولاعتةدالقلاودّملا فلم وبعد خود هن 01

 نيد. دج ع ه٠ وسدد مز مه ى

 نانطبر هظونبو امر اغاظسورفظ مور ةظوراغصبك اوكوتادرقل اراكراغطالاو ن لاير
 للسما نظل فالخئن لك نمرهظلا (رهظ) م اس ب قنطدوراصنالا فنطد

 وهو ىاسعللا كاذب حر مصري غالرك ذممرخآد_تعزبعلا ىندأ ىلا لهاكلا روم ندانم ناننالا |

 | تسرهتلا مسمهلاوأ ن نارظوروهلظورهلعأح ماو فورالاعضْوَم تعضو ىلا ننال

 ظ ونألاكتاراقف تسبق :رلاىف ونيفتكلا نيياهه رتاراقف تسد دكحا ١ اول هاكلاو تا اراَعَو

 لسكناثيدح فو رسب ىروزالا لا نانا اشير رهف تسوه ىذا مثيهلا

-- 

 هاج أطعم لعلي نأرو وعل وتنال بالاك اهو الواهب اترفمقا يح دلو

 ل هس 2 سس ان هدمو) ه هدم و ا

 كالذكو و هرييدت عذأن بلا رهط رهالا ب اقو زول راختا اهدعن هورح - الا ثءدملاه مو اهلع

 قدر زرقا لاق ن : نعمل رهظو هنطبل ني وٍنطملار روطملا الفسلقو ص دلل اناا وق اوه

 0 دو

 نططملا هرهظ ىرمأبلقأ قابلا ىلارتسفبك ا

 ةفرعمهباع فى طعين ؟دارأف دف 00 اوقنال نطل 1 وق ىلع نطل هجيقدي رغلارامااتاو
 5 20 2 تعول

 ضد“ درفن حف ريض ةفاوبا لدا

 لوالا نمر الا هيفل د لعذلا نمباناذههب وبسس لاه فيرعتلاه حوف اتخان او هل#ثم
 5 82 5ع وه 5

 برم لوقي نأ ل دملاةلوعفمهنال ل عفلابسصتبو مسالا ىلع نوعججأ ى هر اكمال ١ لعىرجب

 كييع

 0 - ا ا ا تو
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 ا 3 و ومو يوم دعم ع مروع وق ب ٠

 راتطالا لاك زابتطاو طق م .اور فورافطأ اسف ن مهد ال ادحنا سال ةبطعمأ ثددح ىو

 هنشماتلاو دوس علا نس شوه ور هدحاو ل بقو هيلو يا نمط ع م سدح

 1 وسور ىات < 2

 0 رفاظامرافت>ان عامتاسشلان م كح ٌرالا تهتم ةهدش

 ةاس ساق -

 رةلطور "اطل ارقد "اك رخ لعل ارْفظو صوم نيحكاذ وراسل هبشدنمحرخى طرالاو

 عم

 ىهورفظلاكر فص أر 2 هل رخا ذاب ةكوئارذ ردلاو نيلسلاو مالو ىذا علو ىلا

 ه صدت 1 هلك - :

 وهروطنمو لاق نيوتن يسق سيلا عال 008 رغ رواه نمر ةصوخ

 ماي تلا رطلالم وتداول الا مااا ::ةاتلاو :ردوملا راقطَلا ن نمدوخأم

 ىهلدقورشطلاك ةيشاغمنماهأ 2 نيعلا فن وكم“ ادكير متاكد ةظلاو ا / رمل نادم
 مو م :

 ىتق ير ديره رتب هقوهنفتذّخأاعرو دا وبلا لع كفا املادنع تلت

 ةدماحح اسعلا ىف لكن 7 تح نيعلارصتثيشَع تكرتناو تعاقاج دوق اال 5 تدنتنيعلا

 ا

 لاشي ىلا ىهو لاق اهداوسرلا نيعلا ضاس ' ىلع فثالا ىلو ىذلا بنانخلا ن نمل

 دنعتلل ةهل ىهوءاغلاو ءاطل | تفي ةظيلغتر ٌةظهاع ىلع ولاحدلا ةفصوف اودسعىل نع .ةماهل

 سم 8م م

 ٌرفظلاقيو ةرفظى هفارتظرطئرسكلا هنتر هيدي همشعف ودا لالا دتعدقوق ملا

 يد و هم

 متيهلاوب لا و ةرفظ نعور روعطم هوهدن الو

 س9 سس 5 هب مم ع نيمو

 هرفكلا طسونيمسلا قاب الح ذآ هرفظ ءاكملا نماهنبعب 31-0 هرجاك يع لوقلاام

 قدا للجا ع رونيعلا ضاس قت مار اغلا هيغل اكو كدا فتنة رفا ار ءا ىنأا

 ه | ةه صوم و صارم صد 2و < 5و دوم

 فال هرافطظأس الل. كل ددلحلا ال لاو وا :هرسكتام داحلاراقظاو

 رمل لاقي معرهزالا لا ةرغظ عجللاو سول فرط اولاد ةمءارواموهو هلام

2 

 دشنأو ريفاظأ هعج وروما
 257 8 2و عم ايل

 روفظا س ,قاهيلتىرحأ نو #23 تدردرا اذا ىلوألا اتم

 هيرغظدقو عا نه ىلع يقلاو توام ردلا ةظااشمللا ياطملابنوفلا تفلانر قطلاَو

رفظل اقيواريفظت هددرشطو هيلعو هيدهللأ هر 960 درذتو هه وبول لارا
 

 لا ل 7 هه 2

مفظور فظور ةاغملحرودهلا راظأ تلاد تالق لع الثهتلا
 ريعلا لاق هيرفاطالا | ىهأ ألواحتال 

 الجرد منوانلا
 سس سه 7 روع و ج

 بياع اوُبكلا « ادغوأحار نانوءلارفطااوه
.-” 

 8 سرعسروب : 5
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 رشلنالا لقب نءابأو نهر عج وهىذلا ناهز عمجبن وكت كلذلا ةرطسمب :الثل هتلقزو وخو

 هديسئالاق اهعمواولاةدابز نداهيلا فاضن أم ليل ديوان مدن فانا

 ١ دعا راقت عشا اطأاأ رفظو عبصالار ثان افلا ثيل 0

 الكل العن سم عسي ئنئاسنالا ىعدرواناق سَ ؟ممسلا نآريغغاوساثلاذ لكف نمابقلا
 رع يما 8

 ليوطرل الل_ترواهلرافظالاك مال :الا نم رجم اننلا تاور رذالا ىذا خدر

 همرلاود لاك كلذك رقم ميدو عاسلا ةهيسؤ مالا انف دل

 ودم صمد © س اصعد سم سدعو

 دومعلاكرفصأ اوله ىلع 00 تدعمصا اذا دومعلاكر فظأب

 -2 2 روع 3 ملا )و جم دص س

 لاشي و هرفظ هدو فررءهرفظاو هر فظو هرفظإهرفطوا هريسغو ةحاشتلا فرذظلارعفظتلاو
 29 9 ماوص مان

 ٌلكوزيطنلاو ءاّنقلا فريفاتلا كاذكسحو هرّقعف هم فرغ زرع اذا نالفدجو نال ذرفت

 دع 7 هموم
 ذامأ نيكل بام دنا 1 ”رفطدقفهمفّنر او دل |رةط هنقتزرغام آو .

 صو 9 يد

 لافو ضد لعتناوهو ةرهظ و ءاعأى أر فطاو لح لامار اانا للا والو

 ا

 رفا ىوه اذا ٍبيالكلا كاتردكن انءاضقنايررصبأ «رسكىزابلااذا ىزابلا 00

 وو 67 وي

 كلاذكو ادعلا نعرشلتلا لياكو ىذالا نع رفطلا لقمر توم قلك مارا كلنا ريل
 وو م هود

 هق :رطلاقواودع كس ل ارفطلا موال هنا لبجرلا لاتيو لس 1| ىلع

 72 مو # دهس 2 0 هام

 ناك اذا ارا ند رفا أل جرورفظلا ل دكوهنيوملللايو مرفطلا لك الو ىنافلالتسا 3

 ة 5 ء 5 ىو ىو م5 و

 دوسأرطعلا نمبرضرفطلاو هديسنبا .رعشاا ليو 1 :اكرافالاَل وط

 اسال رعاطل راق حبارة دل عضوات ارق را لص 1

 لود عاو وان اممضعبلاق اعرولاق لروح اولا هنمدره ال ىرهزالا لاو هلد_ح اوالزيعلا

 نوكت نأ ى عشا مو نيود ناو سدللا فاه 1 كايرو ديجتو سال قزتام اح

 سما م يصد م » مم

 ا بادارة: ١١

 ْث

 هم 3 30 2 4 107 : 1 هه

 2 ١ تا درو ارق نهةءارق سفخالا لج-ا دهلو 0000

 كيني حج نجح سن ل يحلم حسي نضج يس دوصيم ا 5

 : دك الو زاجراعشالا كلذ“ اوريساعأوريفاط ل وةنراصعا نزو ارافظ نالريفاظأ

 دل ليس د 1 سدس مسا ننضوشتلا نه

 1 ىذلك انمرحاوداهن يذلا ىلعو ىلانعت هلوقو راب دييراعتالا فوهورتاع جم 0

 7 تاما مرفو دكوشلان مذوخ دكا انشلاو نيك شارلاف زابلابِيلاحكْب اد !|

 ١ رانا هسسط هب وثر قطو نيرطعلا نيه هبواغأ اواو وريفاظ ”وراغط نولوش مهواهوفوارفظ

 00000 اا | | ذ ذ ذ ذ ذم



 014 . (رفظ) ءارلا فرخ + ءالغلا ]صو
 يس ب؟بببا__؟ت؟7؟؟ببسس ملللحسللل777ل79ل 0777777777777

 دس وم د 3 ع 0 5 30 2 7 .- 2

 ءاطلا,ةيلكلا تراظتسا بتكلا ضعيف تارقروصتموأ لاق ةعضرملاةرواتلاو هبادلا ةروظلا

 لاق ةعبستلا ىهورقبلا نمىرّوظلار قبلا ف ئمهلا أب أت تا

 5 اولاق ١ 'ةراتسم ىهف تجباهاذاٌةبلكلا تما قورفلا باك ىرذنملانل كورد وىرهزالا

 يسم وس# رمرعو 4

 لحمل ارح ةعطق لمقور ردملارجلاوهل قو ةماعر + اررظلاوةدرظلاورظلا )ل ر رظ)) اذهىففقاو

 ناررظوناَرطظ نوكيدةون اذ درك ارظوررظ باعث لاق نارتو ناز اونيكس ادع |
 عاب يع رسور لعلنا لس ؤيتلا ءثيدحلا فو نايؤدو بتذونا وذسدونسكر لتعم ||

 لامك تئاممدلا مالا اسافر يدم دينا لاقفةلاس |
 لثمُ رو باطرو بل لمار كو نهد جوه رطاحدح اوال يملا

 را ةسوُعلا فدا 5١ ةمجانتا ارظلا لت 2 ديالا نا درودرص |

 ةرظالان مار 11 و را لعاضبأ 1 عم دارا نكسالاضي ا ىدعثيدحف و ظ

 و ومد

 نما لاول اوكرول سلاش و أو يركملاوامب عمت نازل ظلا. نم ةقلفةرطلارهش 0 :

 نلبقوهو ررلللا نوكي نول لك ىلعو روزا رزين لجبرلا هركيض برع سمر جول ل ظ
 دشلاو ضدرع ءلا را ليل.سلاو فول لثم عئافصو للص ضرالا فى مو اضن اير

 بسلا ىوتك اصخلا هل روس * هاف يروا 71 راطمهيقت

 را ومراقلا ىكحو نارظتاذبيذس علا ولعت نعةرا ثاذءاظلار سكر :راظم ضرأأو 1

 ردكحإااناكملار ركل او ن د /راقلا ونارظ تاذءاظلا ورمل خف ةرطماضرأ

 نافع ١ رو ةفغر ل ثمُنار 1 وةرطأ ةرظأعجلاو نك ا معا 1 ءراقلا وعجاك ع جلا وةراخا |

 ا اما وطعن رابح ةرهالا لثما ب ىدتبيىذلا مالعالا ن مةرظالاو ذمتلا

 ءادوغو تلي اذاةقاشلا نأ كاَذوُد 10 لانه بعطر ردود حا

 نم عط راهم نما غطي ىف هدي لد وٌدرْطم كارلا أسف قي ضدفمح .رلا ةَعْلَح فاهذخأب (ٍ

 ىرطأ ل #ثملا فموضعب لاق 0 اهعطق لكمرانو ةقانلا نطيىرلباموهو لولؤتلك عضوملاكلذ

 هو قرع رشطلاوزفطلا رغظ)) مدقتدقوءاطلاب فو هرخملاوررطلا كرا ىأ هلعان كناف

 ريغذاشفرسكلاب رشط ىذا ]لك ةرقنمةءارقاعأو هرغوناستالا نوك رفاظاور ولا و رافع ئ

 هنحر ضرك دس يالا ودمصالال ماعلا اولاكو رسكلا رشظ ف رعتالذا هب شونأم

 لصالا شماهباروطمت هلوق
 هتك الوطغعهباوصهصنام أ

 ميري كشك د

 عجوهىذاارافظأ عمجدنأ لع الرفاظأ مهاوقاذه ىلع :رورالا اوهورافطأ عجاو ىناعللا



 اذكحإلا نهفشأت هلوق

 ينعم ما

 ) اظل. 1 رلافرع م ءالتاالسف 4

 امس طقرالا لوقو راظوهفلثم؟ وش عماش *:لكولاف
 و

 راظودعوتاراندشلاو 5 رفاو لعن ن نهفات

 و99
 أ رثقا ناكر منت لاق وهلكماذن لودعلانمثوصاهدنعدار الكم !افناباطفززأأتلا

 لاقدامرلا لوحاه نلطعتا يالا »تيبس ان كلاراوشلاوددس نبا لاق قان لاراب فموي

 ا م وص 4

 الا اوحأ هرب حابرلا ب معَ #2 مماسقرو أل وحار اوطاعشس

 تل لو لعوأ هرب غدلو ىلع فل لا قولا نمروظظلا ثدللا ىندوار رهالا ىلعىراظو

 مقملاق راَؤظور اطأروَقلا عجسوةروطَمورْوَظ ى هفءاظلابٌتراظاف

 ل وس هد ع ءرعاو نع عنده 3

 اعرض موراوح نهارك بأ 0 ٌماورثالر اظادحو اخ

 لي 10 م ه 0 و ا و

 راؤللادوذلا لةممسشو د 'َ نمد جنو 3 اولا فرخ[ لاكو

 اهنفئىارف ةقان كرت هكر ع نيا ع نكرر خلاه ةماملا.ةقنلا ياتو

 5< ىب هر تت سو وف

 معك محرلا ىذأن ناتو يح عامي وانزل هايتي ةقانراوحديو

 ا

 هيمن مقرطتلم مر شتلادارافوسإبئابح كرفشنيام 00
 ا رعاشلال اق

 ةمو<

 ١ ىعثيدح فو هنلع قطع أ مالسالا هان مودم لا قو «راّمظلا حرداهال عت لو *

 مالكف فورغملار مشاه هسبلا اه مدح اولا عبرلا ىلعٌتالثلاونيتقانلا عمقا ف لاق
 ىرخالادلو ىلع عدو اهذلوتاماذاٌةقانلا َفطْمت نر اطلاوةرءاطملا رهو زمهلاب زيا ظ برعلا

 للا نوي لي و تاءافريدة2بترءاظريسغتن أتدارأ ذاب رعلا تناكومصالا لاك

 اذان دوس اطل لاكر شيلا باي متاسلال ممسهلا أ طخ تأرق ىرهزالا لاق لكنا ءوقسل

 هروظأا

 | دقو لوعفم سبل ةبد ةراطاهيلع معد كل 7 1 كيوم ىدن ”ةماعدلاورثظ

 ١ با 1فاززاعرب غد اسما اطال نيت عر شتا وافران

 ركس) ؟ةمامغي لاو نيالخم قاواهجرةعو# قرم نرد سدو انيصوتقانلافقتا

 ١ / مث اسمح نة عزت خةدالولل مداه أو اين ست حبم ا ءابلمأ ار

 ١ تسداذاو همارتوم_لعرد قماش ذا داواها تتلف كت َراوُحا ترا ذافاتيعواهقنا

 . || كيتقانانص أدق قدزرفلا دج ةبجاننبةعصعصتي دحفو متو رنا قك نيل يول
 | ا ةفدصل م 1ىفوهو قهىلابتكهنأررع ثيدح ىفو امهدالو أ قعامهانراظو امهانكتو

 هدو رأ رافق ا, 1 7 0 7

 0 ىارعالا نما ىروطلل ل ءفالولاو ىروط ىهوةقانثلاك ةعسض ىمهف لعفلا ةرقءلاتدارآ



 ا و ا الا ا ا شل ا ا ا لا ا و ا نت تيوتا وحدك نبل فو دبع ال
 / 3 ١ 1 1 7 دب 4 5 0 3 ا 3 زيبا

 : 15 9 ١ 0 ا ل ل رد ا
951 0 5 1 : 

 ا مال (رأظ) ش هاراقر *« ءاطلا لصف

 لسقو ودلاو أل بتل مالو ةقانو ةرّولن ءهسنلا ن 1 نمرظلا عجب لبقو

 نوك:دقوت ةيراطافاز , اظواراظاه :راظز لع اه طرق ٌراَوُظ عجلا واهدإو راسغ لعةفوطعم

 0 هان كا ةيودلوقأ بوةعيريس: 2و ارااقردصملا و 5 يلا

 ةلوعلاو ةومل اوك ران عهسدوكبت نآواز ويسمع دوكسانأ 00 ْ

 مهارباهلنارك ذي دخلا فو. :سانلا ميقتالاو لك ذلا ىءاوسرظلاولاق قران هلو" 1

 ميها رانا فيس دس ندواع دوزيم اراعلا تلد قاعات 0

 ا ءاتيوروردم جلل ثيذحلاهتمووتعت رح وزوهوتالصلاومالسلاامتييلع ىلا

 اهارطابم سلا ندع هةرداسإت لدي ا بس فو امهاسَفاَدلَصنيراظك

 لبق ىلع ندرك أو ناتقانلاو ٌةقانلاَقْطمت ناراظلا ةمننح ون لاكو اهوبواهتأىأ 5

 ناك ًةرءاظماهبتن وردت دتملالا اودياهو ردم كلذ نول عشب امتاواهلدالو الودمارت ىد دحاو

 اذار 07 ىشو اناطاهدلو ىلعٌدقانلا ب .راظ م.هااون لاق و هيحاضل اراظامسممدحاو لك ا
 هم مث ص 7 ةهمصص س

 ر لا » 6 000 تسمكلالاقو اهريسغدإو ىلعا مفطع ظ

 ء[عء 2 .2"ب.ه 2 6 . 0

 ا ع د 1 9 8 و هم .8 0

 ىلع ةطعاذااضيأ ةقابنلا تراظوىرهوملا لاول لاو فطَتلاو فطقلا كاذكجو
 9 ا . ا محم تاكا 2 7 ُ-ء : 9 0

 ارئظداولراظاو هعضرتادإو تذخت ا تآعافنز ونأرملا ترءاظ رول ىهذ ىدعتالو ىدعتي وبلا

 وهو تذخت ار ىَدوُت :راطالاّش د ودأرملاكلَكَو رب "اظنموه هملصا دلولا ىلال لاقي واهذخا

 تلق قارصتلا فر ماهل مءاطلان ال ء انتو لاعتفالا بايو ءاطلا تمتداف تلعتفا

 ف 0 انتل ناسالا ىلع ريم معلا رايتس 0 ١

 ىرءاظو فراظأواذك ل تسلل

 11 : نسل يوتا يلا | نم اللا اديان[ ضدي وألاك طع ىاعافىلع

 دئنمح ف وخلا هل هلاعداش ٌكءلع كا ذهفطع 00 كايد لوف و : لصلا ىل !ءفانعي
 #8 ومع

 ةقاذلا نموت ثم ووقرات : عطا اولاك و هدمسنالاق عدت ذ دست زظديزوأ
 ه 79 0

 عا اوم ىح خانوا وعد هذ ا رب رو هب هلعاه وقطع أ داهسلع 21 اهو اهنعدُخو و

 داو نزع يسم الا لا قيصلا ىلع همي ىف ردي نعطلا لما فو ىرغولا
 6ع سل ,

 1 /دتوتم اهلا... .١ 170/58850111337 طنطا 7137 متن 711 فقم 710 5771



 و 0

 0 0 را 5 اوكري اكس

 كلذك اناقاوانقل ىهتيرطدقو هلا تاع اذا كذا لة واهلك اهستتلأ لالا لسفل ارتطو

 نامضمو نماض ىهفلج ةقاننلان بواب اق اجا اتراطدق وحاقللا,تلعىأ

 دل لح رمل "العلا وُنيماْسموْنِماوّصو

 حان رلا بلك لبق هلا ف 1 جاقلالا رعت اهريط

 اذككو ميملامضباراطم ةزج نيارا.تخاو عضومام.-:الكراطوراطسر اوهذىأاعارس -اوراطو

 كاذرك- ذنسوراطموراطمن ان راع ناتاورلاو ه نان ىلع ناك ا ذا ىتح تبا اذهدشنأ

 ا 1 مياس ارولا نمراطسلاو فئاطلا نيرو: وةارمسلانيبامفدا اوراطمة مغنون لاك ار

 | ىلوا بااركتلا لوقو دوربلا نسرزيؤلو هقو مد ور مدار رباطتوممضع: لوقف

 ظ طلال تنل اوىَدَشلا كد ذا اهيايئ ام ىدانتشماماذا

 دنع ناك اذافدوعلاكلانأىلا -نبا بهذو هتعمل خ نمبر ضان هريطملا ةفشحوت أ لاك

 ا هدس نا لاق 0 ل رع رولقم وهليقو اذد د[ىدنهلاد وعلا ىلدنملا نالكدأملان رمال د, ناك

 1 ةنم بلح دنهلامدلب لدم لاب دونم ىدنملا ى ربا لاق كمل وعش رمل ل .ةو بالو

 ظ اراز اب انمئاذ 8 ىلسلاِبحْن ليلا بحأ سرا لاك -دوعلا

 ظ .اراقئءراق ولد« اًواَكدكَرطْدا بكرا تاك

 ىارعالا نباءهدشنارعاشلا لوقو ّلاط : هتلاراطوم را دلا عضوماضيأر اشو
 - انا

 فاعلا هل حام مس 0 كاكرش 1 قارشع ىريط

 يفيتسنددت ءاسنلاىأ فاعلا هتلر قار و هب قلعاىأ ىربط

 ىف هلوقو لحد ةراطملا اوذو رب رح ن ةداتةسرف 1 ورب "اطلاو ةسحلا مياس لثم حام ره ءاضأ ًادقىأحامر 7

 ظ هلراعتساف داهملا هب رْصم ىأ نم لعربطت هللا ل. دس ف هس نان ملدا

 ا اهبقلعت دواها ردن سلس راسم اقراط نامع لسان ةسباوثيدسح فو تايطلا

 ظ ناريطلا عضومراطملاو

 | سانلان مهلةعضر ريا اورق تشل ازومسهمرتطلا 2 راظإ) (ةهااا لصف )

 نمةريخالا مشل معو رو رو عجلاوءاوس كلذ ىئنالاو وكذا لبالاو
 ىو هو

رفك عمجل مسا هيوببسدذعوهو ةروطو رز علا عجلا
 0 نلف ىلع كام سبا لعقنال ةه



 116 (/ريط)  ءارلافرح « ءاطلا لصف

 ديد ل_جرال لاقي وربط عج مست اوم الثواب ١ يا كلا ىو هب ْ

 لني صد

 قوفنلا ات رمالاو اتا :ضاسدؤلا بست سروال 10

 «دو5 ك2 -5

 رشتنم عطا درا ل ءاوهلافرسشتن اذار راش اطعبشاو

 ذاع جا اربط سم رس ناك امون نوفاخوزيزعلا لب زنتلا ىو ريشلاوبستلاوةرللاثلل

 1 ةووس وو

 اصلا ىلع مرت ىذلانيبلا قداصلا ميصلاوهوريطة سو فم وص هألا ىفرشتنا اذا هربغو رج يفل|

 هباتك ىف لح وزع هللا هرك ذىذلا ض.سالا ط.كئاوهو ربفلاةالسلةهبو عاجلا وّبرشلاو لكألا

 دوسالا طمخناوهو ناحرمدلابّتذب همسي ىذلا قدما وهف ماللاليطتلارسفلااماوزيزعلا
 9#. 3 .٠ 1 3 2 بم

 ركذةال_هلاودوصسلاثي د> قو برم اوهو اش اصلا ىلع مرجالو

 ةطد رقىبثيدح فولمطتسملا فالخ قمألا فض رم اوهءوض ءوضرم سد : اىذلا اوهريطلارجفلا

3-7-8-0 

 هدخاوي لوهلهللا هر ع ءرطاشلا كلذ لمعي لو هيلا لو هقلا ىلع لكوتفريطتل ا صراع هارطَحاذا هنأ ' | و ص : 0 ' 7 قمح : ٠ 1 : ,ش <

 ره ا #2 ىّول ىبةارسس لع ٌناهو ظ

 . 4 0 0 "االول را هاما دال-رلا لاش واهيحاون قراط هن اا

 نيمن ا ترافل واط ازرجأق نس "ةجاسُإلا ف عُدَصلاو بوثلا ىف قيلاراطت 01 ءاَنقَو

 ّىسلاههضراطتساو هرخآىلا هلزتأ نم عّدصُنا طئاخ اراط:_ساواهرخىل اهاوٌ نم عادصنالا ايف ا

 نق ايريس يي اذا همست الفراطتسا لاقي  وعففرا
 م ص

 داس ما 23 داعالا نوف>ن متيريطسسا اذا

 ريطتسا لاقي ءاسلا قفا قرشتلاذاوقيلاو ات شاو مد كاد رئامل عقلا ساو
 سوو

 ةرانعلاكو رعداذاراطمسموهفرراطتس اًراطعسد نالف |

 س يروم 5 21 ةىم © سود سوس

 اراطتستو نيل نور 23 تفر درت ضال

 ىدعلوقوىركلا عرمسأ ذاراطسسموهف سوفا وسو 0
 م وم 8# امس ساو ءاإ

ط معقل بمقر قتال ع ةيداغ بويوش هقب رناك
 ارا

 ته ,د1لاىفولاط“ يلا رباطتو تعطت_ساو تعطسا اولاك امك ف فذخ اراطسدارأ لق |

 سم < و 7

 زعبارلا لافريط ىثأ ئنلاربطتساو قرفتولاط ىأ كسر رعت نمياور فو ”لرعش نمرباطتامذخ | |

 ا وت بمو و هو ,

1 

 ا
| 

0 

 ١

 ظ
| 

 ظ
 ا

 1 ا

 ةيلكلا تاعجألاشقيو ناهد لاقيامكسم ريطتسم ب اكو 35 اًمعناراطتسملارابغلااذا 1

 إ

 رعاشلال اه مغ اةعساوترامرةوازمشلا دا اا 1 ٠

 ا ل وا ل و ا ا واوا دو وفم ىلا اسال شيل ا را ية ا ا ا اعل ع اا 1 ياا اين رحت ني ضو سيور ىلا شر اح مل نايا د نيب ب4 91 ل
 07 / 8 7 7 دي يلا

 (س برعلا ناسأ ١ ء)



 لاف هللا مبباجاف هلوق
 هليقام عما ذهرطتا مرئاط

 71 1 عمو م فود تكي ا روما و كو 5 .ر سام نك وا ق٠ ايي يتيز: سرحت 1 نيو ل ١ هن يا ان قط ولام

 , 26 غ. : 75 3

 توربو تلا (يط) ٠ ءرافرح « ةطالسف__

 نست الا احل ثركذلا منهل مسقىأ اارروواعم سهلوقو ”لرشاهدحاو ءاسصنالا 0 : ةذلاو

 م ودزادوفومةبسقّق ل بوزع اوتو هالو 1نمروكذ للحاللاوةسايرلا تصلح

 مكياص أ امءانعم هاد اطلاق ناعم نع وكان يطااولاك السلا هيلع اص مهيلا ثوعبملا
 لاقفىل اعتدنا مها أفانرع اطل لصالا قوشو انمءاسنانر ريطا مهلوق نعم ليق 7 نذرشورخ نم

 نم ناكن رغلان القريطو يورط مولا لقوم ار كعب ومآ كمن مزااط 2,2
 اوهسفاهورا اذا راسي تاهو ايار قرع دواهح راسي يطلاو اه ربو زورعطلا هناسعاأش

 نأ ١ كلل دقأ سالو .رناسل ىلعه زانت لح هلا لابي وموسم وار "اطوارتطم وكلا

 رطل اولا لو هملع هللا ياا و ةماهالوريطالو ىودعاللاق و ةلطانا يمت ريط

 الحر ىدان ايدانم ع ممسك هيرب 0 ىعلداماهنمل وا ليلا هيدا ةملكلا لَا

 دج دجاوايلوقي الج رعمست لسضملا كلذكو هنل ةتالع: نفت ول نه هر: ل عود و لاسة عسا

 هللا لسم ىنلا تينا دحاوت5 ةرطلاو لالا فاههذَمُب درعلا تناكو لأمالةداضمةريطلا اوهتلاض

 ةريطلا لثمو تريطتو تريطا نمترعطلاو اهنع ىلا لجو منستقشاولالا سود
 وان <

 "الاتساع ةوءاطل اركب هنم مسالا وئشلا وئذلا متريطت ىرشوملا رمل
0 

 ود مى سوص 5 و و 8 هم سو

 ةريطلا هركيو لالا بحيث اك هنأ ثيد ا و« ىدرلا لالا نمدي ماشي اموهوءاملا نكستدقو

 2 نسمي 9©ت

 ْ لناولا امهريغاذكهرداصملا نم ع يعلو لاق رخربخكو ةريطربط ار دصمو»و ريثالا الاف

 ١ مهدصاةمنءٍمهذصَيك ل ناكوامهريغوربعلاو ءانلفلا نمحراوبلاو عازم ساعي

 ا ا لااا هسدع ىو ةطنأو عرشلا ءامتف

 مس و بت

 تدَسحاذاوضْماف ثريطت اذا لاك عنصأ اف لمق ن نطلاودسلاوةرطلا اهتموا هن الو

 مايزال اج

 ١ انا تدع ذأ انريطلا ملص اتم نيو كانريطااولاق لاسعتنةوقو مالكا ذو غال

 هبل نكل اوالا امام وو ار ةةريطلا ثم دخلاىف ةواهب« اد تالا هنلفلالا تيتا 6
0 

 تلا يرتضيدقالاىا نتا و ذيملواع وطقم شيد حلااجاذكقرمنالا نا لاق لكوتلا

 انسفامرخ . الا هي دكا ذهو عماسلامهف ىلعاداسةعا واراصتخا فذ ةهاركلا هبلكلاويسْسيو

 هحسردادوعس نبا لوقنمالااّمامو هلوق نال مقو ىنئتملارهظأفا نكذب دجال لأمه نمالا

 عفدتو اعفن مهب باحر يطلا نأ نو دقتعي وناكم نال لرمشلا نضةريطلا لعحاغاو ثددحلاىف

 و ه 8 4 ع 3 1 هلا نى 04

 انك اكو َوتلاههْريهللا نكسلوهلوقو كلذ ىفهنئا عمدوكر شأ مه اكفهح .وعاواعاذاار درض هنع

 هنأ



 1 (ريظ)  ءارلا فرح « ءاطلإلسف

 مهقشِب ىذا مُوُشلاانمتالا ىندملاهنتادنع هر ا طابا الأ ل_جو رع هللا لاق رمشلا ىف ءاحواذك

 ىدعالا لاك مهظح مهر اط يضعي لاو امشدلا ىف مهلا امالةرخ الا ىفمنا ودعوىذااوه
0 9 3- 3 0 

 : 0 ردوا لافو ما دس مولاريط م سهلت كر

 ايبانتجلا كيدي ىو عنا د "اود #2 1 نافل شلاريط بهات رز

 ىذلاودو ا انبل "اطلا دسعو لافو ةدوطلاو لاوس رضالاو هريطت دقو

 دمر وو

 ليقومدلق ىذلا هلع نا ناار لنوم هلع ءانطمراطملا# لا لاو |برعلا هممت

 و تربل اكتتناةيراشنإلا .دابلاواهطخ ردا اوري-لنانم ايدو ”اطلاو مقر

 82 صرع 0 سا ص اص و و< و

 ل |وس ,رناأمز رق ادي ناك نا عنب و رشي ده مو اشتم هاني تصحى أت وعظم نب ناسك ا
1 

 عقم قمت ناوستشياناك نيلجرلانامانعم حم ةلاوع الوسط روما

 تق دنا مو تسلا ٍلعف هزه >امنانالاو ”اطو ا "دلو ص امه دال

 لحوزعهلوق حد راملاو شاب كاريطلان ءالكضص ان دوكينأ ناروح 0 ل لرابمابىا ور "اطنوُملاب
 هم5 <

 هانمزلارم و ارش نمل ام نورسفلا لاقل رش ليش ملخلا + اسما: ناسنا كو

 هاضقَد رمد اورمللا ها لكل نأ طنتلا لهأ ىرباهذ ىنعملاو ارمشفارمشتا هاي 6 5 مو
 4 و أ ى 0 2

 ايعمقلا مافن امس 1ناكصاه ىش هييسرسسلا رطل عرتملا

 ايبين دل اطئرقو ب ' الغلا ,هنومسي ىذا مالا كلذنا مول ارندابعتب ا

 لراس م لعاب رودتمول لاق هناك اقل قو هل :

 رس نيو

 هد ضتعم نعوشاهُأبي ند ماس حرم لو مهد حأب هنأ همسي ردهقلخ لبق ملسعمدا نا 2

 و < <

 اعيطمهلعنمةداعس ىضق و نعج امينمهلع لغامد ردك 9 هسقتللاطلا ا | و مهم عسا اي و

 لكو لس و رع 4 اوقكل دو هياسح تعديل 1 اص دوهأم هلع نملك راصفايص الجن متوقع و

3 

 مهنوكحدنءةدابشلا /دعورمالاوريسلتان هنا باراطام أ اطدانمل ناسنا

 نرعل او مهنوك لبق همها لتامر غو هدو نولمعي ىذا مهم ةنغاو تيغل لع قفاو

 و هس جصس

 لوقهنمو هليل رخو ةلاضأ ++ من لكلراطفو وقلي لعو ل 2

 6 ا هتنرؤني هيج ١ ا



 ىفىذلا للا ءيثىوههوق
 ريخ فمه ىنادمملا لاثمأ
 1 هأ هيأ ارغ :ريطنال

 ظ (ريط) ١  ءارلاؤرس « ءاطلا لصف ليت

 52 6 هد

 مس مسوصصت 7 )و5

 اونكساذردلا مسبؤر 1 "اكىرهؤملا لاكو ةركمو ننال الّثمبرضةتاومل

 هسارربخبلا لرصالف هنائجلاو ة[1-1هنم امقتليفرعبلا سأر ىلع عَ هلا اذهل نكن أو ةسه نم

 و روو< م

 راطعاهبار سل دنا ىف د ووش اوس طهراو ةغباتلالاكراطمو فنار ةلاريطأ
 ثةثص مم

 | ةهنبو نكس لارا اطلا كدر هكر ىندك مرر اطهيلع عقو واناسنالا ناكل :و رئاطلا
 و

 0 اا سببا 1 1 ا ا

 29 < و ةهضص 0 جنه صصص

 ريطلاو هطلا كلذرا فن هم ءاردنالو نكست نكف انسؤر قوف تعفو ريطلا ناكىأ انسسؤر

 لاق ىمصالاد شن وهال حال لاقباكهقا يطال اريطال وسهل وقهسنمو ريطتلا نون نيبال

 روبُلاو هوم ىلع 0 الا ربط ال هنأ لع رجلا هاندكشنأ

 2-27 - وم 81 س

 ركل اوان اين 8 يشن نضع قهاو شن ىلإ

 نكي أو ناولا د دوك م قسو ريطلا مور ىلعت كم-ملعهللاناوضرةءاعصلا ٌةفصفو
 وو ىيومسصا

 تنمكلالاق ُسيطو هسة روريطو مط نالف ف وُهخالو لطم

 2 هو

 لهبو ناناةيرَطو 23 تاحاماذازعتلاحو

 وو:

 ناعفال همك هلا لعق انعم ىرابالا نبا لافواضيأ أتدصن تش ناوءاعدلا نعمهضوةقئار اط

 201 ث اطال هتنار اطو كريظأل هقناريطو لرعطال هتنارعط لاقي ىلانمعلل لاو فو . امو

 2 7 نس 7 و 7 0 8 كَ 1 ّ 1 1 5 م

 لسقوهتتارث اطبحن ىعم ىلع بصنلا ناسنالا نما ورخام ذا هلك ادهنواوقب لاف كد امال

 أب رئاطلا دلير ويطل ةنمودصملاول عت كرت اطال هَلاَرئاط هللا لاسم ىلع امس سخن

 اذ

 0 .وهماعهلذا ىلض هللا ل وس ,ران لة فدو ع سما ثن يلو و اًعطقت هراصف تق ةرغت ىأ هسا 0 5

 ٌرياطَتل 5 ةراطتمالا قدس اهلا خا ها -ريطلان "كة عر رم دهب هذاك ًامطت#لا 8 ليا

 نب 0 رةىأناسند "نلطات اما ا ولا عتق 2 ىلع دج قف ذو ناعذلا وق ةرغتلا

 موقلا لاب وفرش راط و هلا ارياطت ومالا ةوةءلصأت زمهلا لبقو ريث الا نبا لات ن هيف اهتهسقو

 نمنك اسء يش ىعالا عقبال اريطلا نأوإ_صأو رطل سس ور ىلعاست "كنينك اسنيتداهاوناك اذا

 1 لاةبوهنا را“ ا ةرثكو بصخلا فمهلاشمأن بشرم الثل

 0 كلذ نكس يباب وول اك ىح افون ماكرو كر ”اطلا نعسان

 ١ هلدأو تساكوا 2 1 اطلاو كشط كتف اجلا :! انشأ أرحزا مهلوقهنمو

 أ اذ هتدازا لعدوعفرف كرت اطال تنارب اسير قو ناسنالان تيل ىجااواوو تبا ى ذو

 يول ل تل نيد لا“



 111 (ريط) ءارلا فرح ب ءاطلا لصد ظ

 عج ورقانلا رواتب مشق اور درك روحدقو لاك ىسمرافلالوقاذه عسصجو 1

 ديباموا را عجب نوكت دقفروطلامافلئم هبلعرسكيأمىلعرسك امدح وهورايلأ رث اطلا 1

 6 ب صوص

 1 الا تراك ماذا ًابرطق عزو عمل ماوه ىذلايط عب وكت دقودوحسو

 مسهأكسانلا بلعت لاك وتلا نان اريطن اوكف ىرقوردصملا .يشيألا كاذ فيكوردأل و

 لاق دو مودال با خا شابا 1 مع ا

 يو ه- يو »و < 27 2

08 

 راو 20 راو لع و رافسسلا تا ١
 مر ماء

 8ةهعو

 اهريعيرب اعلو* 3 ىهورشو ًرخ نم شام اضقوراجردقل جر ىلع 5 ًاازاحتر 7 ا وهفاكر رد
 اي 555 0ك

 هرساهتغ قت انايلو و ًاملعْت راارابعم 2 0 أني وأت متي ذاامناىأ

 و ©6<-و

 ديريربعت ىتحاهلب وأن ”رقتسمال ىو امرك اطل تر ولعب ررلا ىرنأةياودفو لدوأتاا نم

 ودار ىلع نوكبأمسفيكف هلاوح رثك أ قرقتسبالرطلا نات ريشاذ طوُقسلا عد رساجا

 انديسلأ هللا ديعمس ءادفر 21 نالءامسل اب مدل يي كتبا ركب كثي دج
 رك * ساس 9

 ثددحفو زيبا ص فلابحلا سو ور ع راع 1 مسوسياست اح ,ر

 نا لعمشت ةسلعالا ياني هر اطامو لو هيلع هنا ىلسصهتا لوس راك ردد

 هنأدارأل قو ُالْممْكاَذَي 200 ملتح نيدلا ىفهيلا ات اموت وعي هرَتلاَنيَ ريق

 هنمىدشي ىذلاامو حبذا فيكو مركامو نملك ماكحأ مهل دهس مالا اش 1 ْ

 اوطاعس مروا صخيومإلا ممل كلذ كرمال رطلا فأل كاذءاشأ اوهءاصأ اذا ما |

 نموه ىحنالاق هنحانحر يطير اطال لخنو رح لوقو ةيلها طنا ع ًرلءفي ناك اهريطلارجز

 هلوق نوك نأ وحدقو نيحانكاالان وكمال نا ريطلا نأ ًاردقمالد كونان عوطتلا |
 مو جوس هم

 سا وانز د# اهالعْدل تك نرهالعاوراط اولاكدق هنأ كلذو دم مح ان

 ه2 2و7 :ه

 | اولمعتساف «تالمعنف ىلصسم تزطو# باكل تاسأ .!نمو * انادحوو تافاَرّرهيلا اوراط |

 نظرا سلع أدمةماذه لع ةنحانكرطت رت اطالوىلاعتهلوقف حانملا ىذري غىناريطلا

 8 قد : 0 وسما يي و

 ثددحةهنم .وناهذلاوو ورحل ارياطَتلا وةمبلا همحان< رئاطلا اوهلب نيحانملاىذ درب "اطلابهييبشت

 ةةظوداسملا قاوشتش شرار اورادلا مولا نالوُي نمسا معدل ىضرتشناع مه ل

 ا

 ثرباطت نع دايو بَّسْعلا د نماَعطق تءطقتو تقر نان ”كىا ضرالاىف || 1



 (رط) ١ ءارلا فرش * ءاطلا لصف 10

 اويل لواط ودب رشم لج رد ىذا هلاسو هدحى أ هدوم ىدعت ذستلا ثد دنيوو

 2و هوه و 230

 الو هحاك أ ىرودالو يور دام لوقت نرعلاو روطبراطرذسراوطلاوماحان ارو

 مالا هلم قاروط

 ىر ونت ايرسستلاب وهو ماشلاب لمَن 1 0 لشلر وكلا كن دولاب نسدقن 1
 ساد ةوضص 7

 مالك قروطلا ءانيسيوط نم حركت ةر وهو يزعلا لزتتلا فو فارولمو ىدولمبلا بسنلاو

 هبلابوسنمور وطور روط اج ”,ناكملا مسا هنا ل قو ةرامح ءانيسن لبق و لشاب رعلا

 هلوقفف ءار هلا لاه ودمعتدلب ن مءاح لاقت هوذاش بسن نآرط لاقي لبجملا بوسنمو#» ىل-قو

 ىلاعت هللا ملم ىدلا نيدعىذلا ل بماوه مل هىلاعتهللا مدقأ 3 روطسم بكور رولا لاعت

 رداد انماراذح د ةبرق لكن عنو روط بير اعأ ةمرلاىدلوق

 وهو رولا ىلا اوبس م“ كفو وادى نعود تقوم

 راطهحاتحما اوهل افحانطاىد 5و ل ريطلا ) ريط | بي ف ركع 1 :روط لحب 3 دل
0 

 يدتغي هيراطو هريطو هراطأو ةيسسقنياو عاركو ىنامعللا ن 5700 ءانارعسطو ارطربطي ر 'اطلا

 000 لاو نمرود وطودراخ ةراطأ رجالا رخلا فرع و فدعضتلابوةزمهلاب

 00 8 و َ 3 0 و -ِ 5 م

 ةرئاطنولوةبابلقو بيذستلا ”دللقىهوةرئاطىثنالاورئاطدحاولاو ثئومريطي امّمعاسل

 ىسرافلاهدشنأ هلوقامأتىئنالل
 صوم و هل 5و )272

 20 /اطثيح نم ضنا ضيقت اًضدو * مهروحش فانقلا مصاومشنا مه

 لاف خ ةفاستم مكلذو عامدلارب اطلاق عهنأف
 هسلا وهل« ور مو-ه3 همصصسو

 قزق رف لكى ذغنمالاى ره دع ىتلاةيواعمن ءانفدك نكثو

 لسقمنبالوقرلثمو لوقلا ن ماظا رذاقنقتساوقو نلقاك امدلا حفلا يَ

 و2 هم ساو ع ا <

 انملاعلاعاهاهّرَتالَق اور ني * مهتنم ماهلا خارفورتناك

 | هنزل ةسمكن يلا نم 5 اقلخا كل ىلا. ءتهلوقامأف ريا اسرار

 ريسطلاىلاةدئاع ءاهلا ف ئفنأف هلوق اوقو مز رح ولحق انعم اف هللا ناار اطنوكمف

 تلا تار رخ الاورك ذدريمضلاو ىثنأ اًدئمهل نأ مهدحأ نيهجولةئمهلا ىلا اقرمصنمنوكمآلو

 لاق روحا رتل عقيامناو هقول ضَرلاو ضرَعلا عا اأن عوناهنالةئمهلا عقبال

2 

 : ىف ةغللا لهأض عيل ارو سانلاوريطلا ن نمسا ولاوانيلكلت هلع فاللسل هلم ينم

 00م 17 ا 001110

 00 ' 2 ا يلا يا او وعام



 رعاشلالاهقالخالاورظانملاقالتخاذارأهريغلاكوةغضماروطوةقلعاروط شخالا لاو ||| ٠

 1014 (زواط)' * هزل قارنت.« ءالتلا لذ

 ٌْ 3 00 1 اهون ندا 0
8. 1 

 ءاحهل ص 0 لال اءذهل ثم لعنامسعتا دع 3 ااد 7

 3 ةءاربلا ندع ينل الو ءاذكم ىنعنغضلا التنك اف اذهدءلاقاذهاو

 | نيو اع ع لل 3 ةوقأ“ د وما ا

 ساونا أكلنا وف كرد ردموه ىذلا لمللكَك اف

 قات ٌراوط عج ولاخلا روطلاو يش تالاح ىلءفاخأىأ 3 راوان ا سانلاو راوطاروطلا عجبو

 اقل ىئاراوط أبعث لاقو ةدلتزغال اول اور مشن انعم اراولطأ كف لدقو ىلانعتقنا

 اًملظعم ةغضم عةقلع ةفطنلافازاوطأ مكقاشءارغلا لاكو ةد ىلع دسحاو زك ة فات

 و وى و 23 (ةيدءؤوص سو هومو متو - 7 هوو ا
 راوطالا «رراهدراوطار هداااذّناف + 6 ا « راوطادعباروط قلغزرملاو 5

 هو م سوم , رك 532 دبس و ه9 مس 020 كو

 1 ا م ًاروطاغدح و 0 1 اوٌثاراتلاو ةفلتخلا ثالاخلا

 س منوم 8 ىءضص هو <

 لاشو هلوطنأ طئاخلاذهراوطب لمحت يأ ارو هب ”اذحوأ ع كلاودح ىلع ناك امراوطلاوروطلاو
 - مرو

 ئىشلكور كد, ونألاك دحاو دا را دلا هذهراوُط ىلع :رادلاهذه

 لوألا عا وطلاق ىلارعالا نبا دشن أو هراوظو هُرْوْط وهفأ شى واس

 اهراَوْط لصدام 0 ,رلا طعك 5 شع تعطدق 1

 1 او اننا نايا ولا اناا ور نادلارا وَط واهب :ام لا . واهاوطاهراوطلاك

 برقا ىلا طال لااقيو ىراولطبربأل أ كدوُتال الفوب الاةروطلاورادلاهانف

 فو هيركأ أ ولالا يو نمو وأو كى ؟نالفي روطت نالذوانل ولام

 ْنئدسلا ندخل وطلاو اديأدب درقأاذل ىأ ًارعسر سام زاوطاالهقاو ههحنودتلا مرىللعْشس د

 ليما نمدي زولأ ةواامكباخىأ بَروطاغلبو ليكتمل ىأهروطا دعو

 هندى هب روط أ لعلا ىفتالف غاب وهاصق أ ىأءا رئارسكب ديروط نال علا ياهلا لج رلا

 همسه اع راض فخمه ,روطأنالذ غلب لو كار ءالاّنبا تعسر لاقو ه رخو هلوأ

 هنمدقل ىمدالالاقو هىحأ ف ةراغلاو هكا ىأةيدوطا الفن مّنغلب تيك لا نبا

 ممم هموم
 هنقرطىأ هن روط او رهدلا نالفر كح, لاقيو دحاو عمّن روقالا وني روطألاونيرهالا
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 (روط) ءارلا فرح ا ءاطلا لصف ا

 سدقلاو ما لاك قالخآلا سندن بالا هاطنالف لاق و

 لوقه.لعورهطّتكَملوهانعمروطف كانو ىلاعت لوقو +« بقت ىراهط فوع باي »*

 مرسال ىلع ركل س دل هيامثلد الا 0 م
- 

20 
-9 

 أ رداغلا نافكد اي سُندتفارداعن 13 الءانعملمقو كسى ًارهطفكي امثو ىعمم.قو هملقىأ

 ريصقتن اذ رية فكي 1 000 نايثاا استر درداغا| لاقي وهدمس نا لاق بالا سد
0 11 

 ةساحلا نممدعبس هرصقو ةساحن هسسصتتأن ا , ل ضرالا ىلعر رمت اذا بولا نالرهظباينلا

 هو وريث 7 س

 ١ لوسي زهطغ دب ايتو فوق نسم ليفو بم دما كونو محزاك ذولا ةماغاي توك لل ةنوتلاو

 ةيصعم ىعكام اش سل اللوة نر عطف. ايثو هلوقىف ساسعنبا نعةمركع ىورو مصاف كلم

 نالمغلوفدشنأو رثك روف ىعالو

 822 عم هه ه

 مدت "أهي نمالو تسل #3 رداغنونالهتادمك ىلا
 2 - - م- 2 ص

 2 ومص من -و هو وىع مس

 دقو اريهاءر وطن بن دمللروهطدرب غو مجَرلاو ةدود ا ةماقا:نوكت قاطو نلاواش آلا

 نكت الملا هب ئعتورهطملا الاهسال باك أهنىوعب كورهطملا ال اهساليلاعت ةرقرح هللا ط1

 هقئادري0 نيذلا كئاوأ |ل-وزءهلوقو و الملاالا ظوفحملحوللا ىفهسجال ل قو لتَلا ىلع هلكو

 8 مس سو

 اولاق ايكورعط ءاذل نمل ديهيقءاهلاق هع اذاور يع هلوقامأ انمومنمنأعأ مهبواقرهطي نأ

 تت صصص

 ظ ىكياصنا ا نالا ريهطت نوملاءاعسامناو هنا نس ماقأ ًاذاهداو الخرف هيلسدم يعلم قه كاذرم

 اندالوأ ه رهط ءذحاولاةودووم اوفس ْغَس عام مهدالؤ اوستن اوكرت ال

5 - 5 5 ًٍّ 

 هترطفومللا نيا اوعسأ ىأة غب هلق نم نسح أن مودل غم لاعتهقلا ل اقاهبانحأ ىلا

 ثندحىفو دالؤألاة غصن مىراصنلا هن كك ًامالريوطتل اوهناتملاف ىراصنا اًةغيصالم سمو
 ل.

 هرطا لس ديما ىاص هللا لوسراهل لا ةذ ردا ناكملا ف ىئْنأ دل : ؟ليطأىاةلسمأ

 الفاسظر ناك اذاامآ فون ستيب نونلابككدبالا اتاك اوف ضانوهر الان الاف ةدعبأم

 , سيدا مدعاة بىبلا طرا نيم رذقلا سرال ني أوج لاسر لسمو
 م هم 8 29

 الا رهط 0 ردا يش طوب نين املا ير

 اة لوج نانلاروطلا (يرط) لاَقمْثي دحلا اذهدانسا ىفورعثالا نيا لاق اعاجساماملا
 تو صم يو - عاق ”ت سوم

 لاه #3 قلطتاروطواروطهعجارت 35ِئ ميلسلا فصوقرعاشلا لاقو ةران دعندران ى اروطدعي

3 

 هلاكب وهو ناسا ةغبانلل تيبلاو ب ٌعحاْاروَطو ارو لطأههياوصىربنبا
 اهرداثت
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 اا (رهط) 2 ءارلافرح « ءاطلالضف
 نع فا لل 0 ا خا قط طل 5 قنا تال جلول تطول 07 جندمتا دمج دو معتم صدد هم دعم وم دوت مدس سس عع مممو

 ْماَوْسَعىَدْ#ةاشلا نا لاقفةاشلا ىفررهطلا ىنامحلل !لمعتساو لطاسلاو سايدالا نمرهظم

 ةارملا ترهطتو هملعمدقاوه مأءاكح برعلا نعى ردك هومدبس:با لاق 0 ْ

5 

 هنرهطتب ىأ روهطءامو وهل ف دام كو روهطلاءاملا ممم ارم «الامرهطوتاسنغا

 نمار اول وزع هاوق ف ليقام لكو ىرهزالا لاق انوهطر ةاط لك سيلورهاطروهط كو

 ةيرهطتم .وهوالا اروهط نوكمالهنال رهطملار رهاطلاوه ةغللا قير

م هسلعرطفي ا ليقلاو وشتم ما وشاف ةلاضوت ىدلا هاملاوه ءوضولاك
 

 ىلا امروُهم انااا ءام نع بو هيلعهقلا لص هللا لوسر لئسْسو ماعطوأ |

 اعيانوأ ءامسلا ن . زان هاه امَّلكهنعمقلا ىضر ىفاشلا لاو رهطيرهاط نأدارأر هللا

 "و ا

 4 .لودطلا و ايوا مو ءاقسالا رغد ال هيفةعْنَالرجوأ ضرالا ىفنيعنم

 ناو هناكمركَن ليس امور صم زوو دونم لذا بعام ليزا لات يرل

 مضلايروهاوثالا الار روهطريغبه الصهتنا لمقال ثيدا ىفو روهطنسلفار هاطناك

 22111 ءورطولاو ءوضولكهنرهظم ىذا ملا عفلايورهطتلا

 دارملاو اهمضوءاطلا مفي ثيدحلا نوكينأ ارو اذهىلعتلافاعمردضااوءاملا ىلع عي فلاب

 ةسينبأنمالوعكن ال غلا ليزبو ثدسملا مرر ىذلاود فاابرو عطل امملاو رهط:لاامدمب

 لييالوث دا عفربالىذلاودو روهطلاري_غرهاطلااملاو ةراهطلا ىف ىَهاََت هناك ةَلاجملا

 0 و مهو دب عسو ماض ردو اال 2و 5و ىلا زا د رس : أ

 ةوادالا ةرهظملاو هب رهط وهيأضوي ىذلاءانالا ةرهظملاولسغلاوءوضولا فل مع ملاكس لا

 اطقلا فصيتيمكلالاكرهاطملا عمجباو كاذب هيدشتلا ىلع
 م ا 0

 رهاطلاكقاسأ 5 "ا مادقن ا

 0 ةوادالا ةرهطملاوةرهطلاو رولا رهطومف وو لطس ليش هرم لك

 يطول و ءامنتسالاءاملا رهطتلامانةممو5 لة مسأ# اًةراهطلا ودهمف ةرهطسا .ىذلاَتيبلاةرهطمل و ىلعأ

 ى؟بايثارهاطل درو لم الامورتالا نعفكلاونلاروستلاو بتر طتام و لا

 ىأ نورهطم» « سان مه 3 طول موق سومو مهلوقو طول ءوقرك ذ ف لجوزعهلنالوق تو هُم

 ليلا ادار .وقدلاك ءاسنلا ولاحرلا ارابشأ نء نوهت لق وروك ذا ناسا نعنوهزتي

 ملل ةرهظم لا وسلا ثيد للا فو ساندآلا نمن وها رهطتم وقف الا لا

 قال_خآلا فسّندىذب سيل ىأبايلار رهاطاهناوةرهاط ىثنالاوهز ,هاطو اشار رهط ل رو

 سس برعلا ثاسأ 2



 يا ا ع ا ف و ف ا ل دل ا

 1 (رهط) ءارلا قرح 35 ءاطلا لصق |

 ١ 1 سما | عال 9 . و 5 2 ١

 عقوماعقاو انهلعاف ناك اك ا ارعش ىلع ارعاش مهريسك: كلذ ىلع كل دب مهروست دلالي

 00 هنملدبو هنعٍن عم هنأو + دارا ىلع أل ملدوةرامأ كلذ نوكمأ هريسكتر مسك لع

 لاك بي وذكر عش ىف ءاجدقاريهطنالرك ذا يع وال

 ريهط مانللان وح اذام 20 مهتركذاما نايف بنا

 رابغأ داطلا عجروهعضومىف ر ديل .وةهمملاءاظلابريهطظىوربو ءاطلان يمدالا هاو راذكلاق

 اشاوعالا نا ارهظا وعجم ”اكسامق ةرغ ىلع ىراهط باس وةرذان ةريخالا ى :رانهظَو

 ناَرعدهاتملا دنعمههجؤأو 5 ةّسقت راه فوك ىنب باش

 نمترعاطو ضمان مرهاطتأر او ضمإلا ضم قنرهطلاو سكب الو تورهطرهطلا عج 1

 ةأرملاترهطهدمبسنبا ٌتارشاط* ءاسنو نوره اطلاجرورهاط ل زو بونعلا نيوةسامتلا

 001007 ماأ ساو نعت دنعرثك [تذلاوهرتغو ضيحلا نمتلستغا ترهظطو ترهطو هنازابو لصالا فض اي انه
 ل | فرامل الات تماما
 لاق ترهطاو ترهظت لقتل ستغا اذا ةرهطا ات ارو مدلا اهنععطقن ارهاط ىهوةارملا ترهطو 0 -؟ وأ

 00100 3 3 تا 0 مو 73
 وتلا هنأ سابعلا ىلإ ٠ نع ىرهنالا ىودواوروطافاسجب منكن او لسبوزعمتا

 واط سرع ة موس

 شايعلاوأل اق نرهظ» ىخ ىرقوهنلا كعأ صحه | ثيدح خ نمَنهوأذ نر اذاقنرهطي د نهؤرفت

 افاتغام_هانعم :راصق نلستغا ن ررهطتاذاقمدلا عاطقن ادارأن ري ًارقرمتالن رهط ةءازغلا و

 ل1 تغالاءالا نسل لكالو لدغلااعسسنامتن عذب ري دحاو قاع ناتملكلا وكت تأ هجولاو

 لاق مالكل اوهةأرملا ََت رهط ارعالانبالاكو نري ىحد وعس ناةءارقكاذقدسصيو

 ات رهط لبق مدلاهنع عطقت ا اذاف ت 0 َنَلستَعا نرهطتاذافت ره طزوحم و
10 

 اوربت أنو لاجر هبفرلاعتةلوقامأو ضل نمترهطاذاكلذو ءاهالب رهاط ىهفرهطت

 ىلاعت هللا ٌقئاف املاتراخل او ااود>ااذااو و راصن" الا فت ازثاملارءاحتسالا ءانعمن أف
 سدس س38 ك

 قع ةرهطم حاوزأ اهيفمهلوىلاعت هلوقو مكل لس ىأ مكلرهطأن أنه لجو زعءاوقو كاذب مييلع

 لها ءانهسيلاٌجاتْكياملاَ : نكحمال نم انعم قصساونأ لاك طئاغلاو لوبلاو ضم نم 3

 سد و ع5

 ندكحالو نصحمالو برشل اوركمالادعبانداا

 رع هلوقو ةرهاط نم مالكلا ىف غلب ١ ةزيهطتخال اهنكة ايفل هك 0 ةفعلاوقالُخآلا

 -2 ل

 «بيلعمام آلا قيلعت نمور هط انعم قصماو ألاف نيفكاعلاو ياعلي ارهطن أل جو

 موو 9ةع

 افحكاول ىلا غتدهل وق و هم 2 |لاعفأل اوىداعملا نمىعي ىه ارهطن ىلا نعت هل اوقفى ءرهزالا

 . 2110171011 سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سم

 ةرولم

 5 راف كت ازعلاطال 5 عموم رك عاتامالا



 ') '] اله 2 (زهط)' ' ءارافرح « ءاطلالسن ظ

 لافراد عم اوفوسلاوسغ نمّلابلااستكلا يأ ارعالا نبا صخنو قالا بوثلارمطلاو

 ةزيشلاو 3 املج ىلع ىرامط أب ست 2 باعت دشنأ ءانسلا اذه هياوزواجي ل بوبس

 -ٍ هع وس و

 0 عاطأنيَملَحدَي لاو وشن ه رمال هللا ىلع مق آول هلهن ودالزب ءرمطىذبرثيدحلا ف اور طلاك

 طيخلارامطملاورمطملاو نيئاسشملا عمنوكيىذلا عب نلارَمظملاو ذاق تنال هللا
 900 97 5 8 و هس و 5 38 2 م دب ح

 دحاو راموطلاو هلوق روماطل | هدمسنبا ريماطملا دحاوراموطلاو ةيسرافلاب لارا هلاقباسلا الا يرتقي ئذلا

 لصالا ىفاذكهريماطملا ةسلب 32 فهد تءادقدوسسنالاضحماس رعهارأ أو لاقل خوه ل قٌةبععا ناموللاو

 رامطملاو وهب نأ سسانملاو

 لوش وأرماطملا د_د-او

 ريماوطلا دحاو راموطلاو فراعلارواجتلاجنالدملل تسيل راموطواواماةدومتواوو دمت هايوداع فا اكلاروام فرطلا

تس تلا نماذه ىلع تسولف قم هنالاك هفرطرواج لود. ذواولاتمدقن 0س
 ميغ همأ راموط 

 )و اهلبقىذلا ىفرحلا ىلعاهتكرح ترق ةزمسهلا تفقس نافلا امسولا ري ا ساعدو
 م و م

 لسقوهامغ 0 كلذناك ا افةمذا ادعيواولا اكااو اها , نموها

 امهدعب ةزمهلاكلادبا ىفةئمطخم ابو ةهورقمواو ىرجامهركت لو لاسو لاوس تلقف كلذ شت
 ىعالاسالو لا سليل كل ذلف هنو ةورتو قال ب فاهسسهات كسا عوامل ١

 نب عاَمعَملا سرفريماطموقارششلار كفار كلل رح ةهباشمو فرطا !ىلعاهد» واهمّقتل

 ايلغام رمل ملعامو لوطا يلع امور رت ءامسلافامتيكتلاب 2 رمل
 هو هم عع كد

 .ائاؤدرر يو التم ىأرععطا ح يرشو ءاتمملار ياه ناسا

 20 ورم ءاسيطك فوملا مدع رام لروما ءنالار علو بوقعب نع غل

 برو يعبلارخامطلاو فوملا ُمظحررْثم لحر 2 0 ةرعش بل امة سطفطو
 (ب) ةقل لمسها ءاحلاو راو بار لا نوه لدقو ةالثما ىلا ىح

 همد سوم

 ر وبطل قف للاسهم ىأ رب ةسدو] بص الخدب درعه ىو .راقفو ,رعمرابسطلار روسطلا

 ل ةرخطلا (راتل 0 ادب رطلا القول ادقو نرعمدب نعلن ى ىذااروْنطلا ثمللا

 ةساصللا نضضنرهطلاوضسشلا ضقت افلا (رمط )أ ريال دقو ةليسخ هن لل : ىحممسدلا

 ة 0-20 م مو وص صاع

 رهطور مط امتلا وهي وبس نعتاردسمماةراهطواروطرهطورهطير وطدقوراهطأ |عسلباو

 دشنأو ىلإ ؛ارعالا نبأ نعءرهطورهاط ل برو"املاترهطتواريهطنانأ هَ ”رهطوامهيفةراهطمضلاب

 باشا زهطلر عشرلا هس اشكل ناد نمل
 - م -

 مسفنأ وهو لعق نعل عافب وّدغَح سا مرش ىلعرعاشماج ار هط ىلعرعاطءاج نبا لاق



 0000 ا 7 ا ا ا ا

 ىئفعم هأ هررحو لصالا

 ظ [رمط) هرم « هاطلا لصق 17/4

 - وس

 عفترملا ناكملل مساَراَمَطوراَمطوْلَسَلارومْطْلاَو كاملانزْمْطْلاَو لّمساذارمطوالعاْذاَرِمطَو

 قد امالسنب ملسل 5 ىلاعل اثاكلا اوه و ماطقل ثمر امَط نمنالف مهيلعٌبَصْنا لاقي

 ليقعنباو وسلا قئيناهللا ىلا تومان رذتالتنكناذ

 ليقرامطنم 31 ا #3 ههحو فيلا ع دق َِس ىلا

 - 2 0 م 8, ِك

 فيسلاح دكدقىورو وسو رفع ءارلا عضم نوران تيل

 هيجرو ىدارملات :ورعنب 'ىناهو تلاطتأ أن لمقعَن افيوكملا زب هللا دسعناكو ههح .و

 هوودو ع

 نعهرصأ حو ةورعر'ىناهدنعل يدق ل سةعنب إم ناكو وق ةوسلا ىفوَق 'وفرمصقتلا ىلعأ نم

 ديل( اوه طاف "ىناهتىلالسرأف "ىلاههاف خام ىلعهنن ادع فقو مث داد زنبهللا دبع

 ثيدحىفو 51 اولا دورت ملك وس ميلاف قلل ليقع و سببا وم

 ىلاعلا عضوملاوه رابط عسكر كون وهولئام فدسم تمن را
 35 5 س 2595 ه ص دع س ىو

 رومطلاورمطلاو تاك ودقلوقيو كلاهمللهسفت ضررعي نأ ىبنيالى أل بج مساوهل قو
 لح ف هبي ءاج ىأ هب أر امطم ىلع نالف ءاجودإ ص ؟ىلاىٌهرمطىلا هندرال لاقي لالا
 ارم دراي عوق لان بثه اسم عسي 8 تح دعو ونأ لاكن قلُخ 1

 هظافلأ م 3 دخلامَو وقىأ را مفك ثنسحانابأ الل وقأ تنكر ما اال و

 ىامعللا لاقو ءانملاه لعمق ىذا طبقنا ةيئاثلا قو ىلوالا مملاربكحي ,وهوهضقدصاو

 باسحلا ثيدح فو داو كا ل ل ا

 تارا دومالاو بونذلا نمت احم ىأث ارم املا ئد نعد علا لوف ةمايقلا موب
 تروي ردو لدول سموه ذائنلا ترم نيالا

 عدس اوعزبجوولطارمتل لبا ولا سرفلارورمطلاو ر ررمطلا وءارلادندشت :رمطلاو

 راعتسيدقوةرمطى الاووُذَعلَدعتسملا ل.قوفيفللائاوقلا لي وطلاوهلبقو وُدعلاو بيو

 0 لاق هنا نمح : اممطلا َتاذترمطلان اك ' لاق نانآلل

 | اهكرذي تح“ ةلوةعماهارو سرفلا اًذهريساذا وذعلاةديدشلا رملي ننال كلون وش

 ةف ا هرمطلاو نع :رسلل ذب قعبامتاو بولا وهورومطلا نم ءقتشمرمطلاارسلا
 ةضاه مس 16

 وثم توبا نع #3 ابقسمئاوقلا ميم ل يوكالوقو

 "ديب ورمظلاوريماوطلا َطْتْيوطاهن اك حدو افلح قو ىأل اق

 0000077 ذآ ذة ةزةزة ااا



 1 (رمطإلا' . ءارلا فرح « ءاليلالضف

 و ت6 ىو

 ةرطملاو ديزولأ ميس " اقدسعبنم مل ىلا ترطنا ذا نالف ب ةرلطتيأر لاستبو

 5 طاذتاى رقلاوةرطلاو لطبألا مسهل اونأ ءارلا ةغمحءارشلا لاق و ءارلا ديدشت ةدانعلا ةرطملاو

 نزونانرطلا ماعطلاه لع لكس وب ىذلا قيطلا لاقي هريغو ارقلا ءاطلا مش هياّكى مدنق
 1 25 ءارمإ وجد 2 ١ س2 لا 0

 هللا تمل ةرواحا هن ىعأ اذارطرط لحرلا لاه ىارعالا نبا رطلا نمناملعف ىهو ناءلصلا

 1 ريطا ردوا و لاجرلا نم ُفرعضلا دول اروكطرلعلاو كلذ ىلع ماودلاو مارخلا
 ةسمر 7 ةس هوه م

 اهماه :رعسةاريطارطلااذا #2 اهنالغإإم مركشي تأ ءدق

 روطلا (يزط) سأنلا "هلي وط بارعألاة وسلة دوطرطلاو لي وطق رقد ىأبوطرطل جدو
 فيصصت ءارلاو ىازرا اروهلمقو اهيكي|رعطك ارملا تخط ) رعط )ل يعيب ىصلاَتتلا

 وخط خال قرا.( 9 مكَلا ىلع جلا ىضاقلارابجار رعطلا ىلإ ارعالان

 فورعمرب "اطل نا ارُعط هعجو رقيلاوعبوو ناو اسعار لما ا 1 ٍ

 زفه سعرا ةطلاو هيث ىأاطئاحناسنالار رفطب كعاشترا ىف ةبنورمطلا (رفط])

 هتلحار نعَرشطف ثددحلافو داو لا 5 ةانحلارعظو عافتراىفَتبواروفطو [ًرْمَط

 َّ 5 ةص صم ص 82ه مخ :

 روقبطو رهط دقو غسق ريومالعأ فكس نأو هوة رثاعلاكنيلا نمةرْغطلاو بونولار غلا

 - كو هممت

 ىفو بكذا مقرف هيمدق ل _تدثاذراْطا رعب كارلو اردطأو مس ءاروف.طوربغصرتب وط

 ةيشلارمظو هسفئرمطو |ةةذاومطرْارمط 1 رطل: ربعبلا ادعاذاِكلذو بك .ازلل تبع
 رم وص مود

 لوقياسل لمع تعمم ىرهزالال اه هبعوار طاف كود ع حسا دل طاو ىرذيالث دح هايح

 لاقي عاجلا راكب فصو اذا لج رانا زكحور وروما يثكل ناو اهرمطدق ةقانن ررض لت
 37- وو ص م امد

 ترا اف ىهدق ضرالا تح ناكتوأ أضرالا تت ةريسفح رولا روملايثكلهلا

 هزدوس9و - هم ي

 يلقن أعسو ضرالا قررا اجتالمو ؟اهترمطدقو ايم ىألاملاو ءاعطلا

 مرح م 72 هعمصسصس 5 ةسوو

 لنقول فأل ىلا نوتولاو غيب تطالع سنون نولي اول رمطب رمطو بوبحلا اهيفايخ

 ليتطسأ/نلع ريبكو أل اق ءامسلا قب وثولا همشرومملا
 همم ع 2و دوم 5ةم مو سم

 لدخالارومطاهتجقؤلوز+ 3 4 50 هتفذقاذداو

 8 > + هم مص ام

 هناريط فرمطي لسخالاو سرفلار هطو ساو سعت اذا ارمطو بعدا ومط ضزالا فّرمُطو

 ه ءمموو م سوو

 لاش :ووهنمرد.ملو هول :؟فرعبالو فرعبال ىذااوهلبقو دعبل ماطْنب سماطوهاولاتو

 هه ..غاربلا يهاوطلاو ثوغربلا مال !شفخالا نسا ف ادنعتفرعمرعاطنيرماكث وغربا

 سوماقلا رابع ةرطملاو هلوق
 ةداعلا مضلاتةرطملا اوائه

 عمسوماقلا حراشةرامعو
 لاق (و)رطمةدامىفنتملا

 نالؤفنمهلعفلا كلتءارغلا
 ةماككو :لارةرطملا)ةرطم

 نعت سل هذ_هو (لفقو

 سلا ءارقلا
 طمض ل مأتف ها ميلامض

 .ها ررحو هنا كاي

 ويم



 نيا فا ممطضمل 5 ارينا افقازعلا دعب

 ارعتس نوكيا نالاطخاذبهو هل الاف رحت كل اقل لان بهذ جنب اناف

 م هاس” ول سس

 الين وكت نااضأز دودو ىجنبالاق ريب زلانيهللا د- دا دعبل ريت قابلا

 | ما وكم رع هل اومك | ارماطشمف ةريمضلا نمالدب

 نمدحفم يلدا لعابنمباوالا همم نكن و يضل تق نمالد ناوالا كادي راريبوم

 اا رطاهدحاو قيرطلاودالبلارار طاكلذكو هيح اوف هرارظاو ىداولاررطوربع

 ا و و

 ع ىئرطاواهفارط ًادالبلارارطأو هريغش ىداول وربنا يوما 'ئش لك ةرطو مدح اولا

 "1 لو تاومسلا ف ىقرتتناكو هتيع اًراهلاك الر نأ اذهل صثولاق هيلع وكنا

 وبأ لاف نيلعن ك يلع نافعا: نان سيح اون ىه وىداولار ارث ف ىذسُح ىأىرط]اهللاقن

 ى ةرط لاقي اههظقحا وابا |نماهيط ل اوت احا 3 :الارارطأ ىذسُسىأىر :رطأ ديعس

 هللا ارارطأ رمءاج رامبو يقدح بسحأ وك 52200 ةرطأو
- 

 5 »و ءد

 اهفوهعض دوم روغف ناك ا ذارطم بصمه اوقو اقاوم ول الذالا ضعيف يا و

 0و و

 رثمبصعاذّااهكلام قب « دااضانلتكن انك مضغ .ةئبطللالاعامسَع نَسْعبحوال
20 

 ةارختالارارلالاو الدم طتسلمىأ ارطمن الفءايسلاقد 5207 طب بلاقي تكمل نبا
 5 3 هه - :

 | ”اهوهاهرطاو رك ترو تطقسرطتو را ديرو رس ردي ةلاؤاب

 الور اهنمةعطقى مهو ةرطوبغصتى موب ادهسلا| ن نمريرطب :ةءاقستسالا ثد دحْفو

 لا وهرطىأبونلاورعشلا ل هلدطتسسمقفألا نمودست امس نرلاو هل. طمسسم

 2و

 ثيدخلاىفو هاوشتسااا ارط نم ئشلا.ملكتو عا ركن عامها ورا
 - هد وه © 7

 يطب 8 تي 3 0
 سس سس ص سا

 0 اورمالاق ميل 2 رك عمةذمرطلاك

 ! نيلعت 8 نافل داءانعم لسقو لبالا جحا ىرطأ لبقو ”هلءانثلا ىرطأ لثملا فو لأ

 : ةأرم هيتس للا لصانال ثننأتلا طفل ىلععسجلاو نينثالاوثوملاو رك دملا بر ضد

 ْ ريدشلا نعالا بكرا ىءانغمو لات ل>رلاةدالح فلا ةيلئملااذهبيذهتلا كاذ ىلع ىرف

 اًرطرطقوفنمّلَتلا تاذفذاَس: * .هتدهّمدق ملاص موب برالأ
 - 2 - سة © و 3

 لاغيو



 نفل (ررط) . ءارلافرح « ءاطلا لصف

 «9 م مد 5 ٠

 لج رلأك سي ىذلاوهورارطلا عمق ىنعشلا ثيدحو صفي ىأ ةيراش رمد ناكملا ثددحلا قو
 ه © مص 26 < ع سب 8س

 تطقس ىأ تلو ترف أو نالفديهلنار رطل اقمّيَّتلاو مطقلاوهوراتلا نممسنف املس و

 مضل, ري رواد وبراشلاوٌتنلاَرطوهدد بنام ارو اهدار اهعطق ىأ هدير طأفهبرضو

 راطوهنمالغلا ب كاع 0 يعول رسسو كفرت دعلطار ارو رطل 1

 يتاجب ناطر بن غو بول رار رطلا ثمللا طيشنلاراسملا ىرطلاو نان الا ىرطلاو

 37 ره و راطمالغو هاّيدهالىذلا هيناج ىشو بوثلا نك هَ 5.انللا# :رهوملا هتسئاس كالا

 اذاراط يف ثسللا مصفأل والاو هن راش * ملوي مهضعلو هن ل ل 5 راع 7

 ماقهنا ههجو هللا مّرك ىلع ثيد>ىف ولوسلاَدِف راج ارعش ور رولا نم علطامر رطل وهن ىراشر

 .انناهخلا طل ولبقصىأ ارورطمفربسهنموتءاضأى أ مودكلا ترطدقو ليلو 5

 رطل قو امسهأَءب رولا ودام 5 دوبراشلا كل ذكو تبناذارطيتابنلار 5 نم تعلطدازأ
 98.39 و

 ةرطوهفرح اثر اهتشاح ضرالا .لر اول اصول ا 1 ىهو ديل عطول

 عججاو كما مارنم# ةرطلا خت دقو حاتلا تكد 06 أملك ةيصانمدقم فال ع راجلا

 ندد شاب ةرطاهسفنلَتدَكاذااريرظُ ةيراسحلا تررط لاقي رورطلا ىهرارطو دول

 قو رع اهاطعأف ا ريس 204 لس وهملعهللا ىلصهللالوسر ىلا ةمود جرد (ىده لاك رع

 هللا نصها اوسردالاقفٌتاقامدراطع لح سم َتلقدقو هنت | رع ه1لاسقفهسنعدقلا
 م 1 7 موي ىو رس

 نيش نازل منيان نرتب ناك انناواجسلاهكحامعأ ملل سوهملع

 لافو 0 اهنا قادر امد واهتعطشدارأ

 وس #

 نال رام تع هرعشلا نم ةرطلاو عطتلاودو رطلا نماعطقىأت ا ارطاس خي ى رمد لا

 ةفرغلاو ةفرلا ةازنجعو طق لامس !ءاطلا مضي ةرل املا جتفبةرعلاو هستلعب نه هعوطقم
 يتورع ى

 ارمعىراممارفصي بيوذونأ لاق نيستا نك ومغو احلا نمار رطلاو ىرابنالا ننا كاذلاك

 و دوم تل هموم موس سامو صراع 1*2

 عزتملاهترطدفتافامهس 0 اطئاع صون نمد انداو ظ

 ومسمع دقو هيك ىو دوس راما نم ناّنرطلا ىرهوملا ةمصانلا ٌةرطلاو

 نالكلاوروثلا فص: لاقواضيأ !ىبحولاروثلل وذ

 نصو هصيي و سوم * 7 9 2م

 علوم نب رطلابىوشلا لمع 5 ىتكيو نهدوذبو هنشهن

 بيذويبأ لوقو باصسلا نمكرلا كلذكو تقي طن و



 ل و ا ا لل وكدا ا د ا ا ا ا ل ل ل ل لل

 هشمأهم ولصالاب ضاس انه

 اذك مسانلا طخياب اوكف

 أ وتكم 35 ارا و ثتدح و

 هيثك ةضضةراغلا هضئا
 لمأتو ها ىضذتسدم

 ميك هارروةعصلادحو

 عهود دسح»

 (نرط) ءارافرس م هطلالسف ال“
 ةقينع ةهراذ هب رام ناناو نوقرتشم ىأرراغط سانلاودحاو مع رت ودورخ طلهنااق شك

 ملط ص

 نمش اخناو مبرر وير 0 عمت ذوسألا :ةلاٌوشاطلاو

 اديدشاةوساهقاسار رطاه 0 لبالارطو لكلاكرطلا وار 31 8 :كيتلابزفا درط 0 رطإ) من ميغ

 اذاارا راما هر هرطأ عمصالا لاق اها ا ام لثم لالا تررطو اهدرطو
 ما 7ىكو < لس 2ع

 ا باوصرطم هن 5 صفو ىقح سوألاك هدرط

 لحرلا راطو همي رخالا بناخلاَن نم رعب اح احرك :الارط لاق و
 وغوا هب ىأ ارقام 1 ود سكش دحىفو اعيجبو ارا واجمسوأوق ودرطاذا

 لمعتستالو لاك عج ىأارط بتر عا اولا و هيويبسلاف لاملاواردصملا لءبوصنم
 ىلا هقنادجن/لاهتف تن فمك هال مقول احلا ريغ بطلا كلارصنلا بصح اهلمع ساوالاحالا
 هام ب 7

 0 ارذا وردا تازبارعا ا 2 ا م 0

 رطواعص-موقلا ل 1 ل ع اهييهشررم

 ع وهو« ه 5م < ه9 5وص وريث صا

 رو هس ءانسلا تزود ووطوسوهذ أنو ناَبدسا

 ساب ىلك صدك 3.9 ه-

 لح .رلسمش نا ناسا لعبا اوهلبقو لاج وةنسحة هو ةر رطوذرب ,رط لج دور ورطم

 مودو ارب رطال ايش تي راقب زطدقوا ير ناك امر املا اناني راع

 سأنملا لمقو ب تالا رمل رع نااوذ نري رطلا 0 ةرارطلا ولا ناراز ط
 ع -

 ريرطلال جرا كطفل 3 هبوط بيو

 . جمانلا "المل برب 7-3 جرا مخدر ن 3 مياعلامرروكَا خامشلا لافو

 هوه < < 9 ع

 اهرب ورورطليقاهدالوأ 2 1 الب ١ فص حامل الوق

 5 رك افركش مانت نوت لكننا ستاتيج وعلا ضوخ ضني 1 ا .: نُطقاسيَت امس و
 ىلا

 8 ريولا ىتعتسا الو“ سدس نهتم 3 رايزاال واقل بجاحي

 لوط تررطاذاءاطعشي دج فو ا ا ةلالدغأ رولا سكش
 2 3 ا هم

 ليجبىأريرطل ب هلو نميزوهتنيطاذا ىأ احساسك تح 0ع
 ٌراَرطَب مهلا عطقب ىذلل ل مق هنمو عطقل اًرطلاوراوطلا هئمو طلو قلارطل انوك وةخولا

 1 ههه كوت

 و يب صو هد 00 ه5 ىي ةووم مب

 أ هنمو هماق غلب وحن اىارعشلا ”ريكشلا مامات الاقيو ريرطل برلاقي هنمو

 را4 د هسا سوس



 ات4 _فل)ا < هنافزع «هطلالطن
 ماخطارةطدسسنبا هاصُقأ ءئشلا غابت أوهو اودطورصْط لاقيدي زون لاكو لص الؤأ

 ةهم ىي 7 40 3 8سم وس

 ءاوسلاراطقأ ىف ه:قّرفروعط ىهو ارسل رمت باصسلا عبر ل1 ترعطو قام كا لما ًاوناننلا

 رسل امسلا ام ل هابلا نع وو لاك يلوم املا بارعالا نب نعد هزالا

 3 غلا باطن اهاو احلا ارو راللا ىرهوملا 2 ىثىأ ءاكثاو ءاماب دةركظَو

 فرع ناك ل دقو ةرشطو رم ءامسلاقاملاشم قار ةقدتلاس عطى 0 ظ

 حاصلا ىفو ىلاعلا سماوات ورمطلامديس نب ءالاو هاهو ةدوردلو قلم

 1 0 ا

 هدقو اربعطر عطب رم ط هقوفو ريح لا لثمتوضلاَن يتارحسالا ىلاعلا سآقنلاربحطلاو
 ني سدح

 اهلانعمسف ءاوصقلاةقانلا ثيدح فو 01 >.”لاوهلسقو ريبكلاب ,رسلب ىرهومجا ظ

 لاق ىرهزالا بوف ىأ ةرطن ابر علا ىلعاموئشعأ ةرعط ىلا فاو ىلاعلا سّمتلاوه اربط

 اذا رسط نالف ىلعام .وىرش دولا رو ورمل هلع املا ذك جو :هلعام ىأ ار 0 سلاما ىلهابلا

 اذاربو نما أ رطل الايلغانو اعج ءاملاو ءابلانةيرعط «لبنش رطوبه + ١

 ى- ردد

 لاف 0 اهد_كاو ةقرفتما اعلا عل راَس 1 ناار بتلاو اهرابوأتاسن

 دع و يو ه-

 ةرسلطمبرحو عب رسلاروعطلا ىرهوملا بالا عرشار رانا اوريراسللا ىو ىرهزالا
 و صه ى سو داموداق س2 ع و ع هسو 2 1

 رب رمعطو صال لسجرو اهرتودش سوقلا ارمحتو د قتراوب ةريخأ رمح ) نور

 ىفالا همك الانين ن وة داك نانيقب نأ ىنعأةررمشل ٍط ءا_مسلاىفامو فوملا مياظع

 ءاقسلارمعطو مي «ئثأءاملناو اخلي محطوةريرمسل م ءامسلا ىلعامىرهوملا دا

 دودو بت جاء

 والا لسور وروما يقرلا لا طا (رخخ ) همرعطك ه الم

 سمع 024 نام و 2 ري س

 لاقي ةقرفتمتاباصمرر اطل اود ورنطو زور اهدح وقار ةقدتسسم عاق باصحا |نم ظ

 9 ||نم هبا ىأ ريراّمط ىنءاي م-هلوقو اوقرفتاذاريرامْط سان اورطملاف كلد] ف

 زب ارلا لاقزورسلملا ل شمرورشملا ىرهوملا نوقرهتب

 و و

 هربرت نمسا يت نوحج 3-3 هرورتطالو ولا بذاكأل

 ىمدالادشنأو ريراخملا عادا
 ةءدوح ه تو 000 © سام # ساس | نيس

 عبطلا تاليلقلا ضيبلا اهلعت 0 عرب نعاهمبرالاردسو 0 عزقلاريراتطتاقاذاانإ

 ىى 2و ىو ه5 2 ووو مى موو ى هدد ك2

 ىأرورعط الوروردط هلع امو مدع نم أ ةرورةطورورذط ةردطورخل طءا_عسأ !ىلعامو

 الو دل نكيملا ذا لجرلا لاقي وهل م#هملا ءاحلابرعط ىفروكن ملا ذراكحأو ةقر معمق

 (سب برعلا ناسا ؟؟)

 بو :هيلعامىاروءطهلوق 0

 اطويضم لصالا,اذكه

 هد هأ ررحو



 د تا 000 ١ هولا هب
 ا 5-5 ل و ا 511 200 ا ا ١ 42( ا مع نحمد

 (رعط) 1 ءارلاف رح « داضلالصف 134

 / 5 ١ 3 5 ا : كاف وي اجو هم وص - قدس -و 5 5 م9

 000 0 رتل مرسل « ةقدامرتل لع  رهزلا# هسمرأ ل افادت
 . 9 2 م 4 3 2

 وهدلبق نب ىف بقارتي قلع هل قع + 1

 س سود

 اهدا راه 2 رمملا دصحملا بقا رب

 تلاد رجاهلا توفي رضت نا فوخ طوسلا بقا رتئثولتفدسح ىَذااّرمْماو ا ردلا دما

 ١ عا يقملتال ىاركتال ةلوق اوقو رك اةدشثىفتوصيبدن+لانأال :يلئاقلا نماهبدانتب فلق :

 اهنيعىلعُفِرشما جاح أ اهات 0 ةلااهتعر ءطد هلوقو ا ا

 ةقرطلاك ٌرودْط نيعو هيستراذاءوضو شما علا ترسطو ٌءاذقاملا لصتالف 1 |

 مومري9) سس 2 وه مهل م هر مم | سا 20 ا

 دقرفماةروعدم ىلوعكك امهاَق ىذا راوعناروعل

 ملا ا يعاسص ج-ج

 ال[ رونا نفسي ىرهزالا دشنأو تدك تم هلانيعلات درءطو

 هموم يوم ع ه2 8

 ٍبيْغانْشلاَو ار رظانار ا 23 ةرحاط قوةوفطب عيري رشلا ىرت

 اهب م مامَرتبتدكاهنحرطبامعرت تا نبل ةرحاطلاوريغصل ٌعَدْفَصلا غير

502 
 لات وممُو رتل كاعد _حاو ةيطرلاناندغع الاس اغشلاو بيغاتش لاو هناروفدوقو

 تمراذا ةرعطم ب يذ علا ىو رتطمورودلع سوقوهدم_-نبالأف بصتنملاَقوُنْلاَ رطنصنملاو

 . ةعئنب بعكلا لالعس ىلا ىهليقوةيمرلادصُقت لق اع ماهمهس

 ص وىباص م ع

 اروعطءارسلان او رو #* يلصنممسلاهت اكو

 ' اد علا بسلا ازكي طملاهدمسنا ّى :رلاةدمعتلا سوقلاروعا طلا ىرهوملا

 بيؤذو لاف ىراذادع_رعطم
- 

3 0 

 4 م 27 9 0 : 3 7 : , 4

3 5 7 1 ٍِ 17 

 وو ه 2 مو رص دريس

 داق مزعل 5 ماي دعاص ذهنك

 3 3 59 4و تو دع

 ىرهزالا م خذلان ارحظماندءاص 3 1: واتم فاول قاب نفس الام

 : اهدعم ىأ اهر ل7 كر افرمعي نب كي ثي د ىفو هد دقق دق ىذلا ماهم !|!نم مرصمطملا لسبقو

 رتل وداعبال رشا وريثالا نبا لاداعي وهوءاطلا دلا ب |ةذاهرحديدارألقواهيسصُقتو

 ادق فصي لبق ءنبالاق انناينل .و رجع عرب ناك اذار ذقوددَملا او عاجلا

 00 هل 3 بت وه 2

 ارسطم نب دف اللا نم ىلخ 5-3 ع اهنعيدشف

 دى ءم و 5 مدور همس 5 ى د

 0 توف فاعتلا فْثوملااذاءانقلا ىرهزالا 3 وفاقتتلا فةيوتلم رع وأنك

 - هدد

 رطلالو مالغلااذهّنتحادي ٌْز زونأل اق ولات اهلصاتسا اذا نقرا ىسلانئاهلناَنمَح كييضالا

 ع ىا



 اننا_(ربط) _ةرافرج ءداشلالس
 نوبل ان رولان ايصال "رب زعلا لد لاو ماي راسصلاو فروضمالو كلذ ىةقتتأخا .ٍ

 مم ص مح 2 و < اوم

 اذهل ارعالانبا داو ىنععّةروراَضالو َرَرصالوَرْصالو وسال صال لاغير ضال انعم ١

 رعشلا هلوق ىلع كدي زيامىأر عشا هلئمائحي هملع كريضتاملجر
 لج رلاريط ىلارعالا نبا ) يطل أى ىروطاهبام )2 راطإلا 4( ةلمهلاانلا لسن

 رابط تان .دالف عقروف اعل اوبوقعي نع ةهادئأ رابط قاوهقوو ًايمخاا ذاريطوزمقاذا

 هارت ةرلك أ ًاوهلافهالح وةغشحو ًاءاكحنتلا نمي ركل ءراسطلا و ةمهاد عقو اذار ام 0
 هم عاد ةءو

 ُثالثلا هنملحرا ىفكيفضأ احر خفه ظاغل اقلك اذا ققشت أت كرم ؟سانلا ظ

 رش بد رغنمىلارعالان ا ةرامط هيدحاواضب 1ع لسحر سك همن 0 ١

 ور و )» ودوم

 ةروثخ ةراطلا (رثط) ةندم مسأةيوطو قرأ هناالا نيتلا ةروصىلعوهورابطلا فرصا

 5 و هةمو م 52 82-وو 10

 نموحندأُم كلاورثطملا لثم ميجملاو هتديز صاخت الف حشا ذا ةوغرلا لائم هس ارولعلا ىلا نيللا

 نيللذوكن ةرثطلا ةوغرلا كاتفةوغ رلا ليلقلا بملحلا ئيللاةر راطلا لمقو ةعشكلا كل وةراطلا

 نم فدك ان للاو قيقرلا دب زلا همش ىل مهو هنمل ربط ىنامسلاق ناك مهيأ ضماملاوأبيلحلا ]ا

 5و ع ولع و 8

 راطمدوهف ار هير وتسسو دعا ديول ذا عادا ىدصالا ةدب ال ةرطدعسأ ديزي نكيرلاذاوديزا

 ووسو هدم | سوو 0 ا ل سمو»- )و

 رثطب نللارثط ةيلطاومسدلا مهالعامو نيللاةرودخةرثطلاهدمسنءا كئاقسةرثطدخ لاقي

 شيعة َرثط ىف ْى يالاولا ٌرئاطرئاخنياو رئاسملا نالارئاَطلاو اينو رووا

 دشنأو طقأل اونْمسلاونيللا ن هقرثك ىعأٍثط ف ل رايك ياذا

 / لفتت ارو يدق 8 واط ند بريىذلا“ السلا نا

 قالا ةراطلاو بالا ممل الاكرف رطل رنا ىعسديو ردك اريلنار را

 ىانذوح أ ةرثطلا نمءام 5 هيدا لي دعا نحارلا لاق ظلغلاءاملاو ضول ا لفسأ ظ

 تالا ركل بحاص « نكرم نعاهردصأ هلوقنمدارعالانبامدشن ا مامأف

 هسفن :ناطلا وكل ولمطلا نيل العال راع ساق مع .دلا نهناملالا العامر راطلا لف

 راغأامىلعىلا الرا اراتطدس ًاودسالاكلذكو و مدقأ ١ نم ىلع ىلا بيالة رامبط لح رو ا لبقو

 0 درالا نمط ةَرثَطو دسالاو ضوعبلارانطلاوةرفطاهدج او قلاع وأ
 هلع دع

 ىف رعاشلا لا ديزي ىرهوملا ةياطلا نديرو همة ونو :راطوولأ ممن لاغ

 وِ رم و هدو و سدو ص

 نيعلا ترحط ديس اهاذّعي نيعلا فقر لعل ىرهزالا ) رعط مح ناةرثيطو ب راط همأو
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 هيلع لرضدام لحر هل ]وق

 ها هر رحو لصالااذك لا

 دووم



 عيض) 7 ةنافرت ء داشلال من 35
 مداد م وصا ع م

 ٠ رضاَنلانَر رهاصلا هسأام د 0 66-2

 تالا غ6 وش ىداولا اضن رًارهاضلاو : ةرطصلا ىف هملايا بدار شاللا

 ىنعفن املوقب ةملاعلا لهآ ضعب عمسدلا ئانكلا, 12 2 ياا روصو مشير 0س

 ةعوما ةروصأاو دحاو ىنعمروَصالور يسال لا ةيود>او راو راصلاو فر وطن الو كلذ

 0 وهو عواو أب رصلا عون حابس ع 0 2 + رم 1 رولا

 8 م م

 هتكرتىرابتالانبالاقو ا :بلتاولاتعجولا نميرشل دحام

 ىلعإف-وهيلعدتا لمد لوسرلخدشب دخلا و برص وديىذاارضلا ارهظد قاروصم

 ل ا و ةمدعص مي س تو 7 20 هه 5و

 لءقو 0 ا 0 ا 1 ندروضت ى هو ءالعلامااهل لاية ها

 _ اد -و 2

 ' ةروص لتر مهلوف نم ٌَلعَسلاروَصْنلا سابغلاون لاو اًروَصفروُصي فراضو فرَصلاَع

2-6 

 | تاليف لاالاوعلد ةو ن أش لارمةل اريغصلا لاجرلا نم معضل انك رشاد يوما نخلو
 ,عجدع

 ' رولا مهلا كأن ص كرذنلا هيأرقأو رات نع ىدانلا نَا روصنمو؟ لاق هسفن نع

 ةَروُصل |ىنارعالا نبا عمضامهالكو روص:مونأ لاق همعهتطم_ضكلذكل اقفاروموهمىازلا

 م و م وو ودور 3 ف هد
 ٍ رضلا ى ىنءعوهوروُضلا نمذوخ وهو يور اضلا برشا يعول ارهظترودد

 2 مل و | ىو

 در الروض ىنابسسحأ ارح . ال لوقي صاع نماس ارعات عمم ءارغلا لاق لاحرلا ن مفرعضلا

 س9 جاع ع هه 8 ع

 ربجاشلا لاف ملط نب نازه نم سووتونو ضيف

2 

 اهرارأن نمنبوشحلا 0 5 هزاع تفاواخ روش

 اراكوأ اقتاغابخ نت «اهراذح نم راك رب
 مث ةما هو د وص ©ر

 اهراف ادعو يئس وو هد“ اهرادج ىفءالغةقيدح

 1 م رءس

 ب ودون ل اف هرضارع ,بض هراض (ض)

 اه يشيالا هان مشعمطم « اهلا لَو "اةوط قود لمت لق

 «#و ص .و

 هبلعهاوقواروضفروصيو فريسنيفراضلا قب اهبأن ىوريو اقام راه يسال

 0 عرفا اذه نموه" :. رف توراضتال كناف سعشلا ةيررَنوُواَصتأمالسلا

أ ليال يحلاؤ تضاسدقوابنعدقلاىنرقشأاءشيدح ىو
 مهضغنأرقءار م١ لريال ى

2 

 لوي ةملاعلا ل_هأ ضءب عمسمنا ئاسكلا معزو لاق ا نو صا تحدت رنا
 امس

 م 3



 16 ) روش) ْش هارلا قرع « داشلا لصف

 مز2 ل نارهضلا دهن هاو 0 امالا لج بسحب

 1 0 75 يدعو 2 - 0 ا

 رعاشلا لاق بملف هلورغصأ هناالا تي رلا لثمثار لا فيتحول اقو 7
 - 8 ةهس-2

 ىصْنلاو نار هصلاَتدَمو #3 ىلل ا تنمانعتمنُح

 و وموت 2 ن6 و وو

 نمنارهشلاو نا رضوا يما هنو الرخا نفت جول

 حي رلا ببطوهلمقو ءاوس وكلا ل ثموهليقو رس اتلاوعتاورل ٌصعبلاعورلاناحيَر 31 3

 7 طالغتلاةقشلاَتّرَشو « نا صوضلاوَن اركسلا بح .رعاشلا لاك
 1 را م 352

 ةغيانلا لوقىلاكتدنا تدكسلا نبا ىورامف ىمضالا لاف بالكلا ءامسأن سامسون ار ١

 اعمنتياو ,رلا بلك ساوهون ارْخدسعولأ ا ا « ةعزوب ثح نما رْمَحَباهف ||

 نبورع طخرةناكن مره وْس و ةبلكمسا ةغيانلا ارعش ف ىذلامع ذات ارهضو ىرهوذ ا لاكو

 هرمسفو هيوبسسمي ثم لالا قوريكسملا سانلا نم مملظعلار 2 (رتض])) رمد امم ]
0 5 1 

 اريكتم ناك, اذاريمضر تمم لعن لاك والو ءةردمضة أ ساو ميس رخمض لبو ىاريسلا :

 رخامضس دك اكو لل رباهب تمد اصلا لْثم ١ رعاشلا لاك
 6 2و 8 00 ١ .٠ .٠

 ءاسنلا نمرَرمفْلاَو نللا ل لق رتك ل قو موعلا قوفى ف ةنسسمرزمدةقان رزمض ]ل

 89م9 < 3 وص م < - 0 مس وضم وم م72 و س-<

 رزهد معن 0 0 1 00 لاق ةظغلا

 صءمدش - 4 ا هم وه و 0

 ارزمضام ادخل ارجل هب متين نسخ عب لاق كح
 باقفارزامضدارأ ىتمصالا «زرامن لزاي لب عشو + لاهنت ىلع زامشوُررامُم ةراعلو

 د ين -
 و 2

 ليما اظاغ و هرم ر رام زهق فلاقيو و
 - لى 5 هود 3 وو 45ه

 رداوباهلٌتامفرعو #4 رزامش قل فورم ىف

 ةيورلاف ضرالا : نم ظيلغلاررْمحلاَو

 1 دود و مو هو دودو يوم نيم

 | قوفنيزهضفنادمص د رك ذملاهسأر ىديح ناك

 ءشر وو دود 2

 ةامركسلا دتلا 0 ضل مارت 12 ربنضإل ةيدوألا بانر يطامصلا 0 رطمض])

 ءاملاهنفنوكيافصلا ف نهدمرهضلاو را هقادسبع مالا دبعزع ةزج نس ىعدهاور

 ىدو 9 © 5

 ىلإ ارعالانبادشنأ هتلمج فلا ة ردن هلباا فةقلخرهضلالبقو

 هم 1 9 هم ه7 © 7

 لئمولاقهنولرتاس ا هنوف الملا ن معقم ندصلاو 35 ري طسو قد 00

 لاق رهاضلاوهولبخلا 00 و ارضا

12 5 5 1 

 ص يوت سل 0

 نامهوضالاونارعضلاوهلوق
 امكح خفنو مطتامهمم

 ىيككم مأ حاملا ىف

 هزمخ لانارمذ باهف هلوق

 دنا ارا دنع كراعملا نعط

 رحل او هعّر 9 لعاف نعط

 0 ميك ةموهضم ع

 مدقتوة-ودفم لم ومءاخ

 حراش هيلعهيناكطاغءاخلا

 مضدغلاو سوماقلا
 هملعهيلاك ا 07 6

 ينعم ما اضأ



 3 '(رمظ) ؛ , هءارلافرخ « داشلا]صق

 هساوامص 2 همم ع

 ىشعالال اف رفسراماو تو جاما نسمع ضرالا هيرعكاو

 مران شو قيم 5 ا

 0 دىحلم ست اذهو. اتتمرسإ < اكلاق: 9-5 اتلاَن رامذالاودالبلا كن اذادارأ

 رسول اوك عقم وهو لوقعم ل لوسائل لقتف لوق وقمر اش
 ودو 26 26
 3 لصنملاىرئاس ىجسأو ىرطس #2 ابصنم سدعريخ نمو عا ىلا

 || العفن ءنيغل نيكست كاذكو لافت رئاذلا لمار نامت مال از ءنمع 2 1-1 1 ١

 : ظ 11 رولا ما رتل ردا فاس ف

 . موركالوجرحالْس أف #23 لعامل نمت ادقلو

 س رم و

 ُ 44 : ا رم اراك ؟نأاكهتنكس تئشنا او انك ظنا مطاط سمس رح 1 ارعكم هلل مقاسعا وأ

 ا لاو وعر ريال ىذلا لاملا نمرامْحلا اوهنتأتتدشنا اوده,تتس تش ناس رعلاىف ||
 -ٍ نس 2 0 0 *' سىس 2 و - 0 -ٍ

 نوكن الام لكو دعولاونيدلا : نر امرا يورك و سن امانادعلا نم

 انا نع تاور 0 ديعسىلاَ َنفاءاضنأو ىءارلا لاق هد ىلع هنم

 1 1 ارامشةدعنكير الم و 500 زم

 6-0 أ ةييكلاوهولاك اراَنقلمماراَمش لامعا اوهذءارفلا مهلعم لال ناك ميلان ماما

 ْ موو هرامضلا ناكل الجر مدير عاشلا لاكن اعلا ٌفالُْرامصلاواشبأ ْ
 اي سيل

 نب تروم اك ق قاهر زعلا دبع بر لوقد نمو ال ىذل بتال

 اراعشالامناكهنافاهتاك, ا ال اراه ري ثأ 1 ماطملالاملا ته ىفتناكَى ءاالاومآلا فارهم

 اًراَعسألامناكنفاهماعتكز همت وابسايزأىلءاهدربنأ ةياهتلاو بيذهتلا فو أ

 0 1 - و ًُع ا[

 اذا ء شلات 0 مرام! سلفى راذافىج ٌبالىذلا بئاغلاوهرامضل ا لاملاديبعوب ألاف
 سمس ءو

 ورانا رمد ا او رك هقان تافصل !نمدلثمو لاق ٍلعشمو ًرعاف ع اهقهتنع

 لاملاتع ,قوهوةيضاخلا َنينسلاكنمهلع بح وذ مِن رن 1 1 راوناكأ امير نال
 م هم 27ه 3 5 وس

 ةريعضلار غصن سحرمْشَلاور /اشاهعجتو سأرلا بئاوذ نمر دَعلاةغَصلاوةريمصلا ىمصالا

 ه+< و ىد 2ك دو ع 000 هو

 ديردنبادشنأ أاوتمعت ”هلمررعضو ماشلا,ليجرغصمريمدو اهندنسحو

 وأ لاف ضان موهلبقورعشلا قدن هنأ ارهضلاونارمصلاو «ب اجدواراهنيحر مش لبح نم«

 مو

 اسنيم ريع وق ]ودهنم و ىطزالا بدهكب دهدل و رصشلا قدنمن 500 هلر روصعم



 11 (رمث) ءارافرخ + داشلا لصف

 د يب عارك ءنيَجاَحا قيقد رعت سرذو ره
 ةرص < و هاك و و ى 2و8 وى -

 اهتفلعل_.حلتا تر ول اذلا بتعلاربكلاو .رام بهذا ذرعا دقورمشسو ماض : و

 لاق اهنسدعبا 2 نا ريض ول لاهنت :رمدت ىذلا عضوملا رامُكلا ونمسلا دنت وعلا
0 

 اهريعضتو دعا اىلا ضكرلاوأ ًقابسسلال» دايما الاورام نوكيوروصنموأ

 و صر نين ص 5-9

 ةعربع و اههلدتشي واهلهر بهذمفاهتك قر 1 6 هلجالا للجت 0 و ,..اهلع دش

 ه م موو ةدوو وى

 أه رضح د فتعديدسشلا ارهملا اهيلع بأ اهيشلخر هلا بنوم درب فافخ الع

 اريمضت وا رامشمكلذن يلا ب ررعلا تدهش ىذلاري#ىشتلا كلذخ لاك د 26 كلااهعطتي) و

 م هم مايا للا ع ٌردصد ء ًَّ

 ىحهفلعت نأاضي 5سرغل اريمطتولافوهرمطشافاري هشه دوا | هيرعص دقو ىرهوملا

 2 مثيدحلا فو َرامشملا ىهن ما ءذهواموين يجر كلذو توغل اء ننن :

 م ني سو

 قابسوأ وعل اخري ىذا هلا دمحلا اروضملل ا « رح نيعبسر الان نم هللا هدعاب هللا لسيف
22 

 1 ذأ ٌبحاص ب اوان وقال فاعلم نسل رىتحفااهاعَر 'رهاظي نأوهل بل ارمشت وأ
2 

 1 واس تام اكرم ليل اهات يب نارا نممّدع اي هلا نأ عملا وأ

 ا وقابل الويل اقف باشملأةنيذح تيدي فوقاسلا قل ا ْ

 نأ برص سرفلاك ةنها ىلا قاينسالل ءثدلا ىفّلهلا موملا نداز رمش "لاق ةنطالاَّوَم هس نوم ||
 س موز ب تود ووو و
 تدب ىرهز 2 الاكل ب رع طا ههحو هللا رك ىلعل مالكلا اذهىوربوهيلعّوباست

 200 -- م اسو صرع

 رامطضا بِفْولَْول الث و ترانتساقاي ثلا تا الذل : ىءارلا ا

 ريمصلاو لا اولا را نست داس فا و روكتومادشنالا سعب دطسو كذا ارضا

 ةءو

 تر لَو كباقفورمشتىذلائ لاريمضلا ثيللا رن املا عمجاورطاشلال خادورملا

 نأ راض عجبي مسالاوأبثىسفن ترا هتتكشا فرم ناكاذ فرط فص

 ىراصنالا دهم نب صولا لاهو ٌلوعُملاو عض ءنو ارم 3
 و 2 ءوؤ م م 2

 رر ا ل م وريم #2 انار لاسم نام

 رثئاصركدلا نما قرا * هنأ ةلاحتال طباخ لكصو

 رفات وهل ناو 0 0 قا وه نلامالرْرم

 2 01 كه- ,”ه: 2 و همه

 لاق قطة زلا فذ لعارد صمدقتعاهن ”اكرهدورمدم ىوهوهتسقخ أ يا
 هم ميسو -ٍ

 ابتلاوءاشحألا شال رابغ ترك ذا ذارمش ىوهل خد ب 7 را



 1 5” 2 مي م هل 3 0 يف هنو نت ني ا 2 . 1701 - ايا ذيج قبلا نمل 00 و ل را تم نات كلا ويس و 1 نو اول ا ا ا جيجي و دا كنب كح تالق
 35 ااا اما .: عار ماي لكل /

 0 ءارلا رجس * داضلا لصف |

 و6 - و 9م

 تفي دع اونو ورا مالا لعموقلار راض: هدسست نا هلئماورباصتو

2 

 لاقي ىرهوملا روُطامرْفَص ةَضْنمكناوع# دشنأو لني نمم مولي واط ضي رعلمرلا نم

 كلاود لوقو عضو ماملم :رلا نموا كانكو ةريغَصلم رلان مفقدلا

 ا | ل ةرفَصلا ورفض عجباورب رولا كل ؛ةرفضلاوروغض عجباو ضعي ىلع
 ووقرس 0 و مم 5و

 هاكيفر هَ اريغض املا هنعررامرباجثي د_>-قىو طش :ردلاريغَصو نيمويوأ مود وقتي

 هس 2ل وح راحل هَ يطال وسكر ريعاد ةراجخمانمل ا | واضيأ أه ريض اوه 0و هنن راع وهطّشىأ ١

 ء م5 < ةهلمض وس 2 وو 275 م

 ست هس س هوى ---._

 عجرانأ ب صرخ قا دنعامل توك سنن مضرالا ىلعام ثيدلا ىفوهودع ىف بئواذا اعجب

 ةرفاخملا ىرخأ ملف عجب رينأ بح هناف هللا ليدس لقال اننا رفاضتال 0-6

 يد :عوهىرشا لاق ديلا |امسالم والاد 1 ١ ةسالملاوت اوّدد واعملا

 وهالا اهملادوعلاىل و اواشدلا ىلا ممطتال ىأ ودعلا فب رول وا 1 وزي و ةريفضلا نمارلع ان

 لج هنكلهد.قي لو ىرشخزلا رك ذو أاتلا ءارلاوداضل ةرفاشملا لاهو ءارلادىورهلا هركذو

 َنافىازلا اوءارلا»لاقيدإ_علو ريثالا نيالا ىازلا:كلذ وتلا ملل وها روت رمق | غيم
 25و سس 59

 ىازلامن أى فخزلا هيلا بهذامع ةعشالاوا رْفَصر ضي رْهَصدقو ىسلاو ُدَّصل الاف ىرهوملا

 رفضو لحرلام مازحرمَصلاو هيف كشالءارلاناذ.- هومهتنواعمىأ موقلا ةر اضم ىلعشي دو

 ةفالا يامل بسلاسل (ضفض) اهيفىفمابجللا َقأرْفَص رفض هيأ دل

 لظتطارارملا لاك و نطبلا قا ولارهلا رثغلاوزيمعلا لكم رمدلاو مضلا ) رمش
2 

 رعضلاوهنمرو سلا ىلعو ِ# هنالع ىلع هاوي

 هصص 7-5 3 م

 رس قلذا 0 #3 رواجا صو

 لوا موو مى هال همس

 رعضو سرفلار محد قو لهسرمسو تعط سا كوكو اا وذ ىأحا صوذو نوما روس

 بد ذو لارا ملون ريا دبس لاف

 اههلطمانر رطارمطصمل 01 اًرينااهتاز لادبعت

 ةهس2 وايل

 هلاقيو هفعشرىأ سنن امرمشي ك اذنه تأ رك ربا مب هاو هل اا ايش دسنجلا فو

 اا لاا وهئاسبأ ١ ءاهريسغب سماضةقانو اضل بجو فعضلاو لاهل ا وهو رووصل نم

 ىنالاو مهلا ٌتدطللانطبلا مهلا بيذهتلا فو نامل هاضلا لاجرلا نمرعَصلا *عاضو

 ةريض
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 ٍْ ا لرَقَمو ئاوممالا 1 لرد تارا ورود قرتشو تلا ْمَكلاواَص

١ 7 

 ك0

 1 سجل سس سجس سم سم لح سمس سس م سس سمس

5-5 

 هن يسود تي يطع ل



 رف نمو يتلو عورطلا ماها عرتطوةراجوبنخلاهخ الا ل يل مططسملاو تل 1 6

 1 (رفض) ءاراغ 17-- ءاسوون

 . اهلامرذقلاًيفَعْسدعْوااذا 8 ىدي كار وثب اهفىَدَتلاٌتنأف تييكللالنبولالا َ

 اناعْمُشلااَقَصنْدنعل 7-3 ىَ قب ةامحلا نآَولو بسطلاى لوقهملعولاف |

 نب و حب ب22

 ني هرب ل راخكلا نم اعلا لعن 0 ودعلا نمر روح تحد قنودعتن وك نأ ار رو< دقولاف

 ني ارم بصف لعتلا ىدعتضفابللا اطقسأ الف كدجملضفأن مبينلارقع
9> 3 

 رْفْضدَق ةوةصرقعلا ريغ اويل :رفصتلاواضي درع .ريغورعشلا مسنرفضلا 2 رفضإل عونا
 7-2. هم لاا

 اعمايوَتلا اذان البار 06 ليلا يقل ضعب لعد رغبموخورعشلا

 رفضلاو لوعفم ىنعع ل بعفر «ثنملوتفم لمح ىأ ريفّسولواهةيفدمآلا تراذا ثيدحلا فو
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 5 هيلع ميال لاقي ىلا باوبأق تيكسلا نبا لاو د داو اضاع ال سرامو ايس هملع

 5 3 1 ين 1 نا كدي دعنا

 5” هين



| 

 | و (دربش) كيا فرح «* داضلال ضف
 6-0 ه دى مص سة مو مطلب 7-0 هم مله سل

 ةريضلاك ةرورضلاو للا بدع بشد: ال فيسلا رق قت بمحل ةكدو بضعؤأ' التئأ

 7 5 وك

 ةروراضو ل رو رالد دورا الواصل ةرورضالو رص لع سولوُةناَصمارار لاو

 ع ٍ

 رعاشلا لاق هيأ 2 ثلا ىلا راما دقو ةحاسوُد ىأ ةروريضو

 هم ه-

 هرصاوا قيدّصلا ىفّتاكو هيلع 01 ارعلا قو ةروراضاخأى بثآ

 هممو 7 1 2 8 030 0 ِه ه ى 0 1

 ىلا ٌنالفَرطْصا دقو اذكواذكى عةرورضلا ىف ندا لوقترارطشالا ردصل مسا ةرو رمت اثنا

 ديب ها دمي رح ]يخل ياا ومد لاو اعإا تبا ضاع

 ري قتلا ع

180 

 يو

 عد عيوب جدتي نبع :
 ا ا و و م

 د ذو زتاعاب

 و هج ند

01 0 2-0 

 رطضاب لسور عااوف اوقو د داضلا عيا نا نال امانا تعجل زانانكاذك |

 و ررضلان ندا وع ولي خآلا هلع قسوم م و تملا لك 1 أن خىأ داعال اوغابما 2

 نعمالسلا هيلع ىلعشي ذي وت ارو لال ىه ضرب ل يستلاوهو

 امد ان يهجون «نوكي اذهريثالا نبا لاق َرطصملا عسب نع 8 ملسو هيلع هللا ىلص ىلا :

 فانت رع نا اودع يانغ نعول هيلعدار الا قب رط نمد علا ار يل

 هء ركاونيدلا و ىفهلبساذهوةرورضلا ل رولا ديام عي معرزوأ بكرت عسل |
 مسدس 3١
- 

 قع اف اهتمي هع ىو رسما ىلا ضرع دنا نكلو هولا اذه ىلع عي .ءاسالثأ |

 وه <27 و وص

 1 هيدسحم مسرع بع يجدد

0 
0 |] 5 

 ءا رنا انههوسلا حمو زعل هاوس هولا هيلع ةيورتشلا ا
 .ه و ء-ءو هءعو 2 سوو

 اانا تكور ترسل ضأورضلا سرعت اطداو عسا لوبكوأةءياباوأ |

 ىو م و 0

 رك أو علا لوركا لعدسعو أح ايشراعشب نم عتبال ارعنبا ثيدحهنموداضلا لجأ

 ةرورمشلا ىفةغل ةروراضاا قوُبعوأ وبس ةيدواشلان مىزخت يستدل

 أمهن عمجنأ هل سلوا شو ملا ق تانيا نوت لزك |

 - سني 5 < 2 _ُ 2 ِس 9 ص م

 ل 3 وركز للالا لوقو هر يَا فيض»

 © ص راق م و سرس

 ْتَعَسنا ناوي يضل ؟هيراجرثك رز هادادأو يضف امك 000 كارعالا نال

 لطخألا لاق تلا نمىنادلارسٌملاو

 رارضاودعب ىلع صا ى ندحا * ةعئارءاكبلا ف جماطْم

 ةيادم مام ك هد طً -

 انيشاوتد ماندي لعبت افوق د رسكس هديدك و ران نصي ناعم تبدحفو

325 

 ةمعن هللا دمعلاف هلا نم لودنمات هةر طأ هرضاز ار ششاوند قطان دى اٌنالف كريد ًاوهاذ اى

 وة 55

 لسسلا |نسحابرضأةادغ #21 كئاَملا هوضرألامأ م ١ سيك ماطس كرب ىدلا
- 

 ىف طيض سمع نبا هلوق
 نونلا نوكح_.:لصالا

 كب رحتأاءتوقاءىف طبضو
 يعم هأ

 ثدحت وقابف ةادغهلوق

 : عم مأ



 ١  5000 00سل تا 2

 . (ررش)  ءارافرح « داشلال ص 67

 زوج اهداوددلاوراَضنال هلوق كاذكو ماهدالا فناظفالا ىوتسس وقلساالادهاتلادشي

 زوج و ىرخأ ةعضّم ىلا هعفد ءفابنماهدإو يوزر عز زرت اوهو لافت لءزراسنالتوكمتأ

 ايلا ءاروزاضلاوقتس تلا“ رثضلاو دعض ضرتالف 'ل لرامز الرق اوقنوكت نأ
 هو 1

 ئدايلا يزن ئدعلا زنط هه ولاجلا# وسرصلاو ةدشلاو

 سس 59 سس م9 ليسو 5 اد و س

 قاوبا |نهمواك يسير سلا يجر شالا التو

 بلعث هدشنأهلوقو ىفاريسلا اهرسفوهيوردسا ملثم ةريخالا ةٌرْضَملا اوةرضُمل اوررضلاكلذكو

 فوه ولناَصلا ىاررسضلا ىلع * اهثييقاتع قون

 000 ني هوو هم سا ل 7 زقاق 0 امنا

 انرطي ةح ارلاوةعسلاواندلا ىو 17 را 0 ءاجالف هيلعانربصق باذعلاو ةدشلاورقفلارايمْحا

 سفن :الاولاومالا ف صقنلا ءارم 2 9 لنيق ءارضلاو ءاسأبلا مهانذخ أو ىلاعت هلوقو ريس مو

 يو

 | رضلا نم لعق لاحلاةدشُمرَصلا اقف هوي د رطبا مو ىدع م مدا

 هلوقو ةاذآلا ةرسضلا ىلا ءالانيا ةنامّرلا ءا ا ءزلاوهوربرضلا لاخوهاضيأ 1 ااو لاق

 هب دع 8

 نعدعطعتو هريضت هلع دين مريغىأ ةفر ءنبالاقو ةنامّرلا ىلو ار يغىأ اررضلا ىو اري لحبوزع

 الا نودهاسجلاوثودعاقلا ىوّتبال لوقيهريغور صبلا كاد لا قرا د نازك هوداهملا

 ا | نمتاثتوم ناعما امهوةدشلاءارضلاو*اسأبلاو :رهوحلا نيدهامج نو اسي مهن اةررضلاولوأ
1 
1 

 د لخيرو زاد مث ل عةمسعتلا ىعجبامُتلا عمجت ارشأو سوي ىلءاكحولا ارفلا لاقريك ذئريغ

 | لاق ؛ ضرما دبر ذاورصبلارير سل رلاقي و رضأ عج اور صبلا هاوار

 انهار زار وكش موتك ةأبا هج ءاريلاثي افا اواو ل

 | ىثالاو عجباكع جاو لوزهملا ضب ناو مرضتلاو لاسحلا“ يرش لارا ,رض لح هاو معلا

- 0 9 
 ءىشلاىلاجاشحالا ارارطصالاو ب واشار ”ارتضلاورورمشمو رب اق طويلات 0 2,

 ةمدلانيديردلاو ةرتتسلا خلا زشأهنلاٌرسْشا دقو

 هو ج2 6 ند. 20 -و و معو هد ويرمز رو» و

 دنهم ندع ىردىرسلالوطظو د افدضصمعوقلاةرضهنمحرتتو

 : 000 مدع اي ادع دل ٍْ

 ظ |رتس هلام قرض هيلع ل خد لاقي انا فلتدخرإ ضلالزتما ةراويطلاو ملا كلاتكو

 داي عا ع دي وال ودود

7 



 عفنلا دض ناتغا امص او رمضلا اهرضواهعنواهرشواهريخ اهلك“ ايشالا قلاخوهثمحهرضب و تك ١

 ٠ ||| لمعت ستاذكعارتتنرْصكوقك اردصمهلء ع ماذا داشلاتّممطَرْصلاتدرفأ ا ذاو داضلا ١
 سماذاو ل_جوزعهلوقو لا اءوسوٌلازمهلا م خلا .رشلاو عفنلادضرتلا شيقذلاوأ برغلا 0

إ هرضو ةعفتلا ف الش ةرشملاو عفنلا 0-6
رارضوةراضمهراضو هيرض اودي رضوا رض هرمط

 ضم ا

 عفتلا دضوهو ا اندهرارشالاك أ نرش هلوقىنعفرخ الارسغىنعمنظفللا نمدسحاو 3

 2 و م 4 سا سآ - ا 0

 ىعمو دحاو ل عفررضلاواعمام.ممرارضلاف هيحاصامهنمدحاو لكراضيال ىآرارضالو لوقو :

 نمةربر هى بأن ءىوروةيصولا فرارضلان ميم م راضمرغىلاعتةلوقودمك ًاتللاهشرا | ٠ ١

 ةيضولا ىفناَرراَضِمٌَتوملا امه رع سنس هتلاةعاطًارملاول معي لجرلاّنا ثيل 3 :

> 5 2 3 

 مالم اذار ةيرقلا ترعبخت ىممالا م 0 اهيل نملات ” دولا ةقانلا أ” 0

 داز اغلب اًةفضودشنأو 0 ضادقوأا|

 واقول دامت #2 اردتم امصاش تالا كر 1

 هيقلح نمءاشن نم 0 وهوراَسلاعفاَلا ىلاعت هلا ءاهسأ ف ررض) ه هالمكانالارسيععو 0

 تضف عفنلاورَّسلا ني تحج ذا دوشلاود كلك ناتفلاهه تشو مسالارشلاور دس 1 ١١

 تم و

 دتيوهوررشلا نوهدك كر شمالةوقو وشو هفضل كشك امرشا ] 0 |١ ١ وأرةفو لاحءوس نمناك ام لكشف هّسرْضْللا نعي ناكح لاه وهينطاناعد رفا نانألا 1

 -َ 4 سس 8 م مم - دع اص ني رى ّئ هدب ثا 5 ع

 لكلو لاق مالسالا فرارض زور شالات ا مودنلم لالا 1 نءىورو رّرْصلا مسالاو 0

 قلابقْذا ل جوزعهلوقكم عوفي نكلوهرضعنلا 0 صلال خذيالعأز اًمضالو هلق 0
 ضال ى رمال هلوقريثالا نبا لاك م ةيترادع تؤكل لااا اس ا ١
 هيلعءازجاراررضلاو لعفلا“ا دن اررَصلا ونينالالعفرارضلاودحا الفردي لاشدانورارضا ىلع هب زاخ الئ أرضا لان :رارضلاو نيا ستة لجرا | 0

 ىععامهلقو عفت تآريغن اطل ربلاودبت تتر اساسم رااح

 +«نموثارملاىلا 5 لادا هج زمتفلا تقاس 3

 ام كلذوخو اوله ريغل ىدوبو ا هضعن صّعْسو أ ىطمالث ةسصولا ىفةراَضملا رانا ميلي
 2 مو

 ذاع الام مدع !ناهدودل 0 اكراضدالو لحوزعهلوقوىرهزالا يسن شا 5 3

 لو قفا تيكيال واسال ارراضيالءانعم نرخ الاولو غشمو»و بكي نأ ىلا ىدمف 0 1

 ( نم برعلاناسإ



 جنا, ةرابطب امو وق
 سوماقلا قو لصالاءاذك

 ةرايضنب ورجو) هحرشو

 مهشعبمطبضو (مشلا
 ها فلاب

 امم سوماقلاحرشفو
 ما سع

 (ردض) ٠ ٠ ءارلافرح «  داضلال سم 6

 | لو عمو هانا مهمعطأ قكلو امص أذ ازدغن دقو د ىاهببراهرغسلاق ماعطلا ا ٌالقأ

 لطخالال اف ةاومأماةريشو لاراب نم اعوام قاذاًهزقلا لوسنالقو لأ
َ 

 ظ وص رقم نت 9-5-9 هَ

 ا ددصت# " نمي هر يبصالو 0 اًمكأاها راد نكن يركب

 ١ ةدمدم 9وسو<-72

 ْ لاق تاكو م.ارابضوةريبص ىوربو
 5 م حد -ءوريع 95 هدر هضم يرماق ل م ل مم 7 وعدو ءءء

 | اراسضت عقربت نحيت رك دف 4 تعف م تاهل تاقذترف درع

 ٌرظمض ل ورطب ضدنسأ اطباضلا ديد اَتكملا دل ,زهلالاثمرطبشلا (رطبض))

 مر اطغبض )) ةدشلاوالادسالا تعنَن مرطب وبلا ه ارطبضءناكر أ هبشأ *« دشنأو
 مص جم <

 اريسأا هرسسفوهي ومسسي لم قجالاو ديدشلا ىَرطَْبٌدلاوُنانصلااهبعّرميذكىَ طعضلا

 ننا نيفين ارو نارطٌعيضىرطغيصلاة شدو كلو هضج اذا ىرطغمضلحرو

 ئرطعبَصلاو عمي الثا كسأر ىلع هقوف كيدي تاعجو كسُأر ىلع هتلجام ىرطْصلا ىارعالا

 هبوهمرعت لا نم قلقلاركذلا (رمض) للاو عتب عمزلا فدبشت ىذا نعاااضبأ

 22ه 4 مم ست 2م يد

 لاوقنمسفنل اقسضء انعم نالفركب وألا ة ةرحهذ يفور لجرو مربترهذتو ار عج

 ديردلافو قصف ارح ناكمبرعلا

 < ص ور ه2 مى

 رم حاولا ةكوسع »* اقم سدح ىف ماما

 ٍغ لجرور مشو هفرعم ىرهولا ردصملا رصشلاو مسالار لاو قضى أر وردت ناكتورعوأ

 سوألاق ربات ضرع جوج متاعب

 10 ووو ل و 50

 2 و ساد صر

 ب سال ب ارصضو
 و سدر تسوس هز مس هموم ء5 سس دعم 25و ته

 1| ظ هن درايواتسفصت 0و |نم #* لذا نرخ اكرصضي هسه ن اف

 لرب ىذا لبالا ع نمُناَلا اوءايعتال اقذف: ىف امكح الاعفالا ف قف روم فق دقو

 لبالا نا ناش : ومد عج مذاألا أو ةنماثلا قنا ةرانع 0 قّسي ىأديأ'

 بغل و ريفر الوش ولا وجان قيام براَعلاو قع ةقنعا ب اجماتسيْفَصو ضاسلا

 نلكدقلثلاف و تالايطوتو ير 70 500 ىدالا نم هربدااريبعبلا دلي امىذالا

 يرتب لبضلا ىمهلاثمأن مدس عو أ لاك قات ئسلا نمنيللا ببصتدقىأة.اعلاروصقلا
 و . : ع - 7 3

 | ئذلا دعتث ولا هنملاّم دقفاع :ونمناكن اوادهن اى !تالحدقر وصخ انا < ىلعلاملاهئم:

 امك



 اا ا ا ا وما ل ل ا ل مل ا نول كن إي اميح> ه4 0 5

 : 54 . 0 3 ا ا كا نع ل 2 : ل 6 انا د - 9 اق كك اال ا ا لم بل اكو

 اهإ (ريضل ا ءارلافزخ »« داضلالصف

 ةقرشت ىف تاءاع ى أر انضم تب أراقب ساثلا تاعاج رئابشل ْ وةرابض عت لكو رئامتوةراع

 دجلاوالستكل اراّمسُصلاو نامحيرلارب ضع نمو ايفةرر جتك ؟ةلملا هم 5-55 ”ًارخآث يدح فو

 طاولات اص ه,عىلع © ف رشد ءاّققا اوى وقأ ةمرلا اوذلاماهل
 ى35 ه2

 ىبن درا حج 0000 مهلجرأ ىلع نوزغب ةعاهباريضلاو

 تذهل يمس ايار

 ين مل - وو مومو 5

 اوبريت مهنانلويص #23 مهعاركاذك امون مها

 ةلاَحٌراارَصلاو وعم ى افرع بؤ عورلنههبارأو عودوا

 مهلوق هنموروبض عج اواواه لاننا وومللا قار لاسرابف امس ىلا و

 ةريسصة د_اولا اهتكت نم بْن نوصعلل ٍبرَعَت بلا تاداددلا ىب ا وانتا نمانالانا |

 حرش ىف ةقان فصي هلوق ةقانفصي زجارلا لاق هَدّصْن ىدريصيرصَحلا هيلعربَصو

 ىناغصلا لاف سوماقلا ادمّالَج لال طاربربص ادا دس اسىلا روم » ادرا راوعلا اه ًارنوُشك 9
 0 لاو هكلاو 0

 لجلاّى :ةونتسا لما عضوم لا ةريضهئدحاوةارسلا لابج تان نموهودءيالورو:ريلازو بصري ضلاورسَلاَو

 ىسعقتلاد مت ىالزحرلاو لعحلا_ةفلي ار اى يا اىرهزلاثد دح قو هععم 1 ْك ٌرغ ةراض عنسجالو هدم نبا

 ها هسارلو دهن أو او ه ةمو
 3 ر رو-وهو كر هوداربلازوحربصلا ىمدالا طابور مروسو رالي

 ةفدشح ىبأ نع بطلا سَ هرم ةراصلاو طا مس كلذتال ى ملا نام رلاودسلولاو باص

 هبطح عججاذاو ملا بطح ل ثم دمج هبطخيو اسوأ اردمن 2 مديشلا بد رقرصشراسضلا ةسهلاقو ١

 هع د مع دوم

 دسألا اف نوكتىتلا ضامغلا برقي كلذ لعفيو قرات مقرف عقرفرانلا هداك اسطر

 ل و ءازتسالا عجيريصلاودشل ريض اور قفلاريصلا ىنارعالا نبا ةراضء تالا رق

 ادمالح ىلا ل.طارب ريض 1 ل

 2 م 5 0 0 5 2

 ارابطضا موقلاريضدقهلوق ا رافال د نيش موقتلا ٌررَصدَق

 صقان و دو )- 0 نوزوصينوعمستموقناس< لعن مالكن نمراَشلاودبادلارقتاكاهطسو نماهرج حرذم ىأ
 «ارابطضااهل موقلاريضدقوأ | [ممفاسعملام .ثااءالؤع بدق دنا لابح كالو بْدَجءبشفرصلا دصنم كاملا عقيام

 لدن د شنأو طبالا نشلاوريصلا حرفا نبا

 رملادارلوسدقو ىداز 5 0



 0 6 0 00 0 4 ا م ا باو 1 تدي 9 5 “ل مو دل 1 دوبل 1 كايف كة ا م ا

 مر 0 00-55

 (ريض) 2 ءارلافرح » داضلاو داصلالصف ا

 طاغوهول أقف ل وا نوباورلا ريم هع ورمل ناصغأو ةراخ ا نمباودلاذ كت

 ١ رابصلا نار عبس اًليسق ه« اهيفتاخاهلا نطارتْن اك رعاشلا لاق يصل توصراصلاو

 كلع ونوتلقاذا تانك كاعأالأ مالسلاهيلغىلعللاكهنا ثيدحلا ىو هراتوأب يصل ننرديرب

 هيلا نو ول

 5 م 0 , 8 ها < 7 0

 العنا لئاوح أ ةياور قوواولابروصىوريو ل_ب,ح مساوهوريثالا نبا لاق كلرفعريس ل ثم
 < م -

 كنعهتناهاد“ الا .ايصل ثم لعناكول لاق نعمت ىشر

 هئاوق عج مكحما قوادعاذااناربَصواريصرصي سر َكلاََص / رش ( ةهيلاداضلالصفإ)
 م

 لاق رتضلا كاَذف هاديةعوم# عقوف سرفلا بّبواذا ىتعمالا هودع قدم هللا كلذكو بئوو

 ىثرَقل ارمعمن هللا دسعنب رعحدعجامعلا

 < 9 ضيا م 3 و هدو هم ا ' صم قمم

 ا رثتكىَزاَبلااذا زاب ّىَمَت 3 راضوددعت نما دمعل ىزخم « رقعانيحرم«منبا اوسدقعل

 3 نيدعس تي دن>ىفو اشيح كدا ع جو ماشلان ء مه ية يباضومازت نع يذل ماير ادرك

 سن © مع

 يرق نيو داكودس نرخ الملا نيت ىأن عطنعطلاو اقلاِسَضمَلا صاقو

 سوقا نمؤقنلا نيو اى املا قلمك يللا لخؤهورما شك أ

 م د" نبا ©

 رشد وحجر مهم ل دعا اوف نمسح للمال ءاّقللا اهللا ةيدعسل

 ١ "و هرقوهل.دس لذ سه ن مناك اع هن راج ادعس عجيرال 5 هتمذاهل قف ةروديقلاف )ا
 ل اع < صا م

 ارباب هدايا رع اوسع جلارش لعبا كادكو تا اواكأ هسنمّلعف

 72 101 و 9 مك 2م

 يدوب لجو قة و قلكناقْث ةلوم ]قلل اررصم رخو ريضمو زويضد لج نع 1

 نمالحرثاك راسا ود ةراضر سو و قالا ينو ولمقو قاخلا عقج هقلخ و :رامضو د لجرو

 ةدشريصلاثمللا ر ويضم ل مهمل لاَ هونملمالا قليلا عجن رو. اوةنمأدانج أ ءاسؤر

 عرابْضدسأ و * يا »ب دشن ًاورهظل اريضم ليس .ىمعللاذانتكا اوماظعلاَ

 لاقي تيكسلا نبا ةماهدالا ىهو فصصلا نم ةمزاةرابضالاو ليلا دنع هفمسمرابسو

 فص نمةرامضا ثسللا ميماَضألاورباَصآْلا ى مو نادك نمةماهشاو بتكَمةزاًبْساينالفءاج

 بتكلا تبول وفبو بنك راش ثيلاريغوت غتر ةمّرس أ ابسوأ

 ثددح ىو ةرامضا اهتلعحاذا اريضاهريض تكلا تراضىرهوحلا |هةعجن ايس صئاهردغو

 لثم ةرامض عج ان *اكر ئ اضرب امضرانلا نمنوخر خام .وقركتص ذهنأ دوه لعهلا لصئبتلا
 م * م - ,

 ك2 م صب مح مدع +

 ةراج



 ١24 (نص) ءارلا فرح * داضصلا لصف

 | قف بانر يصن م علطا نرملاك هنا )سو ه.لعملتا ىلص ىلا نع ثيدخلا همفو لبو هملعهتتا ىلص 1
 : -- هم 2. هلو 2: د 5 ب يابا ل

 ش زيبصصلا رده ىهفهنعتدقفف ناب رص قرظد نما اور قو لد هدو رطظن نمد اورزوصمد

 5 7 ع9 مىدو ما دوه 2 و 4 رار 5 ع

 اع.جن ناتي وطم ءظعأو اهنمل وطأة صالاواسط بد وطامناريسغت حالا ةماعلا از ىلع
 هذاا اهفدحوفت رفحا عروناكرأت ا ذة ضي رعةربدتسمةريضلاو هلد وط هكلعصمةضالاف 1 َ 2 ل 3 5 + 10 2 هت

 0 ١ سدا عت و رب د فبما رهط قتال هباشواملا وم .راوداعةعنص نمىهوةضفلاو ْ

 نبالاق ةانعتلا هنا ثيدحلا ىفدريسسفنو عاب فدكل أس م هنمقعكةريص عمو ملاسن هللا دمعت |

 م هوقوح( 3 رحلاق اا رسهبسحأ دب رد

 معخءودعر و دس د

 اقدح امنمادعنك اووتشام *«. الصيمهريص قاولعجاذا اوناك
, 2 

 | ركصلا ل ءاىرفاعملا ثيدسح فو عاركنعةانتلا اهنم لمعت ىتلا ةسيوامملا تاكمسلاريسفلاو
 .٠ ع مادا 2 .٠ ه-ءاأ

 دوعسمنب هللا ديعةءارقفو هلق اهرحصب هه-وراصو هتعطق ء شل اترصو ادهن مّكدلا تح

 م و نب 3 هب ع 9 0

 ةماعل !تمضءارغلا نههحو ل قو نهقشو نعطق ىأرسكلا, كلا نهرصف دمار فعج ىأو

 ميلسو ليذه ىفرسكلاامأوريثكف مضلا امأف ناتغلامهو اهنورسكيهننا دمع باص أن اكوداصلا
 و مسه ودار 0 هس وب هس هد ع 1

 حلاودلا موركلا ناونقتللا ىلع #3 هن اك ف حو ديك اريصي عرفو قاسكلادشن اولاق

 ها. 2 ءبدعا 6 . 2 37

 ٌ رسف هنأفرسكلاب نهرصفام او نهلمأ نهرصفاورسفمهلكو دبا نب زنئوربو ل عريسعي
 8 9 ص م

 تيرص نم كادكح نزاكنا اهارأو ىرهزالا لاك ةفورعم نوعطق دك لو لاق نهعطق ىنعع

 كيلاوانكو كملعءاعدلاثيدسح ىو .اهتءولهقنعت ,مواغلا تما ليسا

 زاصم سامقلاو ذاشوه ولاقاريصم رصأن الفىلاترصلاش عج .رلا رسل كنلاواشبتأ

 كلوقكناكملا ف غولب ولالا ىف غولب نيب يطول يناغ اماناو :رهزالا لاق .شاعملل#ثم
 عاكس يك ده

 ىاري_ثريصل <رو هيا. ناكل شم ىهف لالا فتن اك اذافالحرديزرادوورع ىلادي زراص
 8 وم 2 : ع صد 5 -

 ةريطح ةريصلاو ٌةرامسملاَو هَمسعلا فمنلا عزنانأٌن الفرتصتو ءارفلا نعِةراّشلاوةروصلا نسم
 5 -. 59 0. 3 ل .٠ 6-2 : . و 1 1.٠

 لطخالا لاو مسغلا ةريظح ةريصلا لمقوريصوريص عج اورقملاو مسغلل قدن ةراحو سّش> نم

 9 سوس مو# اك مس مسه 9 م ت مم س7 نزلو

 ريصلا اهقوف ىدن قلما نم . + همنا ادغةنادعرت داو '
 لاه ق ئالحلا ةرثكعممهنةرعتفدكواولا# ةماسقلا مول هفرعأ ان اوالادحأ ىتما ن مام ثيدخا فو م ىع ا 2 ع ا ع 52 .

 2922 ع 000 « هعموع

تنك مل ّدْحشرْعأ سرها هيفو مهد لبخ اهيفةرصَتلْس دو تن
 ةريظحةريصلا .اهنمهفر عت 

 || يصل لممتنبا هقرح ب ابلاريصوثيدخلا ازهىفالا فريم اذه عمسل دسعوبأ لاق قّشلا |

 لصالاءاذك هنمقعلف هل وق

 قاذف حاصل اوةياهنلا و

 ها هنم



 اذكهاهتنمو هريسصك هلوق

 ها لصالاب

 دشن ولسا ةلملك تناكمل وق

 رزه قهماقب تملا
 وتماشلاو دعاب”الا لاقل

 رزهلا لهأ هلاك ا وناكن

 تقلا نر حم نو ا 4 / : : / 00 ا ا ا 4 5 3م م ليحل لن يهد هز 01 ية 85 هع 2 1 ا رمش د "تناورملاا اكايراموم رز 4 تير "57 - 2-95

 (ريص) ءارلا قرح 0 داصلا لضف اء

 ةعاجاريسَصلاو هانملا هملاريصتىذلا عضوملاريسصملاو هتلعج ىأ اذك نا هرج صو شاعم لم
 ىشعالا لوزقدهئيخو هور سزسمع نمانلا مرا سايل ادرنطحم هانملاريصلاوو

 سم ةهم - مدح ني سدو

 اص تح ضانَتلا صورو #3 اطَقلا صور عب رداع

 سه مجم

 ديلي دع دنا ىقرركدأ !او إو هيلع هللا بص ينل |ثيدح ىوداملارضحت ىدىأ

 نيريصنيبانلزنان هن هئراجنب نمل لاهقف م تاس ملكو ناس بر مضح الف برعلا لئابق ىلعهرهأ

 راجأ || برعلا هانم لاق تاريسملا نا ذهامو لسو هملعهنا ىلصهننا لوسرلاتفةمامشلاو ةماعلا

 نب ىوريوءاملااورضحاذا نوريصب موَقلاراصدقو ساننلا» رشح ىذا «املاريسصلا ىب يك ٠ - - 3 و ل

 اذاريصي لج .رلاز اصل شممعلاون لاك ى رص ةيت نا رص ند ىوربوهنم ”لعف ليهو يينريبص

 عوتيزرسلا يهلاو آلافو اقلام اص 2111117 اصلاورب 00

 اوريضحىأم كلانا ءامكأ لاق .وةرضاخلا نبأ أىأترت اصلا نأ الاقي مه رشامي نعمل
 | ومهم © م 3

 رمعمو ب رهو ريسصم بطلا لزنملل لاشي دكروُبسو كرما قسم نر ملاقيد

 و -ةرم

 0 ًوهيلاربصيامو هتسقاعو ريصمو ماهتنسزهالاعسصو مكلزنم يأ 1 ىأ ريص» ني الاعب و سذوو

 ريص ىلعان أ 1ل ]وقنف كةحاح ىف تع صام لحب نالوق وعن ”وهنمةمح أن ىلعىأ 15و صن م بم ل

 رهزلاف اهماضق فرش ىلعىأ متاضقت تاهو اَضق

 وأ اورام ريض ىلع 3 اي و

 هء

 ىوذغلا ل طل وقو لو عفوه وهاهتنموهريصكوبلا لوياموداهتنمو هر, ةلارونصو

 2 م مو 5 2 و

 ادركت اوءابحالا هدا #2 هريصءاصوعلا ىذباعشم ىسمأ

 را اور خا هريقى ًانالفرصاذهلاش :هريقهريصور جول لاق

 رص قوة ماش ىض وهاذا دانوْغَّتلاو قس ثيداحأ

 ناقفبو وذو رك هال ًارومق نم ار وبقي رصد ورعوت أ لاق

 ضصالار 5237 لمعدل وعش لام 7 ولام وعض هر ير رمل لأ: "لملك تناك

 اذكاهلذفْنمالَّوااةيضهلا هلصأو ْدَمْدَم لس 1 سبتلم أ قى روس مأ عقوو هيلاراصام
 تش م وم

 ا هيلاريصتامثر "اَسلاو روسو سول باهرا سو روبن عبس ظافقاإلا د قنوقعيد اك

 ةغل ريس صب هراصولاجرلاٌقانعأ ىو رئاسة اكسحااورطمةَرئاّصلاو سلا نمت ابنلا
 و مة

 أ نلا بارو صنم ملط البرشا كورا بابل صلاو هلم كلذكومعطةىأبوُسياصف

 ىلد



 (ريص) 1

 لعل ءادلاو لاف ةعاجلاوةمسلا لد ل اوةوهو هيلا فهذا ريغ ىدذع زر رودال اولا جابفخالا

 مهروصنا لبقاواكوحورل ع لق ماعرألا فق ادناه وصترك ذ لاعت هتلانأ اولاق امد

 آر 2# سو

 هنأ دا نموءاش تسكر مشايلاعتدقلانافثعبلا مأفاربو شتم هروَصماَعَسُمْمالعْاَع

 ءاررلا رح دع داضأ !لصف

 سم و

 هلوقىف ىباكلاا نءىرهوذلا ىحو نالدحلا نءههللايدوعنو ناسلا هم هدا م ماروع

 حاورالا ومار وص فني ىأ رسب وري ثمةروُص عبو هلا قي رولا فز ديمو ىلاعت
 امهونْيراوصلاام_ميمستةماعلاو مّلاًاَمَحْناراوصلا و روصلا ىف مقنب مول نسما ارقو لاك

 امه ودهعت أن يقذدشلا قتلمامه ل دعقمام مناف نيراوصلا اودهعاهسف واضيناعماَصلا

 قدحالف الا :وةسصانلارعشدنرب هه هرْوَصْن مامر * رعاشلا لوقوةفاظنلا

 ىتدهسأر فناسنالااهدح كلا هيشةروصلا هديس نبا لاق مل اهو روصو ظ

 ربح لاك راس دبر ار ناونعش

 اها وصوم لا طخو : ماما الاراَذلا فور

 عجاو هنمةعطقلا لبق وسماع نهارا ارا اوصأ اوةسطلا ةحئارلاراوصلاو راوصلاو م

 ىنعالا تي مهضعب ىورو اقفال اهدا ىف وأ

 همه #ةم سدح

 لمثاهئادرأن درو قدزلاو 237 ةروصأ كمل عوض, موُقئاذا

 ما مدع

 روصتق هب رضو ةروصأ عمباو هت لاراوصوُ ملا ىعيراوصلاايبارتوةنبا ةفصفو

 مساق سع 7 وو م <

 اهنمروصت 0 هَ . رمد -هأوق ند طقس ىأ محرلا ىلع كل ارو تي دحلا ىفو طقس أ

 و سما

 ضر لاق و ليج مس ءاةراصو ىره دولا ركع مدشب تاز 5 ىبن منطبروصونب و طقسىأ
 ماشلابعضومرومعلا مزوضلار معلا نما ٍ ير اهرتضومالع لسنة ردن تاذ |

 لطخالالاف |

 ىلعءامذ ناك اعتشالا سّتلاوواولاوءاملا كل ذىف فاكس دقذاوهدم:نالاق عضومةراصو

 8و وا مدل فما

 روصلاو مومحلا هنود هسأ 1 003 هسديمحم نات ا ال

 0 ل

 سوم مثتص 7و م مم و

 هيلا هريصوةروريصواويصمواريصر بصي اذكى لا يمال اراض (ديص]) ملء هتئاو ىلو او اولا

 كاز ردا "اقع نباوهوهمعاىراز 3 ا :ة مالك ورصيراصردسمُوصلاواَضأ

 ديا ا نرسر كلاشمأ نم كربْعل د و كلامنا يلام ءا ؛ىرأامىلا كراصأىذلاام |

 ةسامجلام وسوملا هناك ىف مانتوتأ ل ةدقامهع لع" هلع لاف نمناكمث كل  اسلوم-هلثم

 لصالاءاذك هتعمل هل اوق

 ما: ررخو

 عضومروصلاوروصلاوهلوق
 عمشلابدوصتوقابف خل
 ىلع رقمتفل اوديد_كنلا

 فة>دقوروامللا ئىطاس

 اذه نمواولا لطخ" الا

 رسغتسلاد شنو ناكملا

 تسم أل دبت خا ركذهنا

 داصلا مذ ىور تبلانا

 راَصمسامقل اوذاشوهو ىرهوجلا لاك ريصملا هللا ىلاو ىلا عت هل وقتك اريصمنالفلا تر رصو
 تيس

 مودع مأ اهرسكو



 لمعلا ىلعن ارو ىظاا هلوق

 مأ س ءوماعلا فاكراغصلا

 تعدت

 تل م
 اذهنم طي لاق نا هفوريتك رك ذوناري_صوروصرصشلا ن :رملذخلارسغل لاقي ولاكانأ اراص

 انا »رم 2000 تود سا 10 0000 7 007 0 ااا 00 4 7 يما هدا.( 1و4

 (روص) ءارلافرح « داصلا لصف ١47

 ةنٍدملابروصملا راد تسولف لتسارللا اروصلا ركيونأ علطةةنللا لهأن لرب

 نرد, ثيدحو ةاشدل ته ذواروص هٌتشرففراصنالا ن : مدأسها اهنارخ : الاثددلاو

 ٌراَوُسلا و راو ملا ثيللا ضب درعل اناريسص نم ماروصاَكَرساقهياحص نم نلجر ثعب نايغسابأ

 ظ ةوقبرعاشلاسوعج دقو شلع اوبلاز كارب عملا وةروصأددعلاو رمل ن معبطقلا

 ٌراَوصلا مّن ةتاذااهرك ذو ليت ةراَوصلا حالاذا

 سأرلا ق ىلقسا شاغل نمتكلاةروصلاو هللا ةروصلا ىنارعالا نبا هْسفدغ ارامسصلا و

 هو نيغلا,ة رولا نم فرتسستو ةروصلا نم ىيفشت ىه مسهل بال رعلا مدام كلاكو

 ظ ئحارلا لاف هذ ةلاروملاو رممشلا

 2 0 الديدان 5 يلو دكا

 روم بمد عانوا لوا ماوءو خو رولا وا ذاقلاعت هلوةنورسفملارسفدهبو

 شرعا وركن ام اًبرقروصلا نوكيا وركن أف موق ضرتعا مسهلاونأ لاك هركسص ذ قأسو

 ةموُدلا عجب موُدلاو ةّقوصلا عج قوصلا نا اكةروصلا عجن زوصلا نااوعداو طارصلاوَنازيملاو

 آ نعلجو زعمتلا تاماكل ف رحخو شحات طخ اذهو مهلا ون لاك ةدسع كآن عكلذاوورو

 ءارقلا نمادج أ الو لافواولا عفن قرص : م سس أف روصو لاك لجو عدنا ن“ الاهغضاوم
 م

 دقن روصنحاأ ارقو أ روصلا ىف حنو أرق نفروصلا قؤنُو لاق كلذكو و زول مس اذاخلارق

 وعلا ّةفرعم هن كو بيرُع 001م ةدسعوبأ ناكو هللا ناكل و بذكلا ىرتفا

 لماذ ذوهمفءاهةداب نك بارت هربا ودعجب ق يسر .رك ذا ادحاولا ظل ىلع لكرقلالاغ

 اذاف هسنج عسجل مساءاممالاهذهنمةدحاو لكف انيكنلاونرلتلا ارا وار للاو فول

 قانا ٌةفوصلاِ ول هذا اوقيسنانلاا ذه عبجنالءاهاهيفتديز هندحاو تدرفأ

 11 رواد عار هاك رب وى وسو هن و ماولا عل قولا
 نأل اًروصناسنالا وص عم_ئامنإو ةروص هند او لاقي نأ زودخال داو 0 را

 سو هلع هللا ىل_صهتللا ل وسر لاق لاك ىردخلا دعس أشد دحىفوهعجب تبسم هنادحاو

 ١ مانا اولا صوب ىمرطظ هه ص اومن مس ىو ةققنل الكل درقلا بحاصو مث [َفنك

 نسسحأت م.هلاونأ جحادق ىرشزالال اك لكحوا مثوهنئا اندسح اولوق لاك هللا لوسراب

 حاححالا
 و



 0 ل ا ا دا ا ل 00 ا
 8 ' ا د يطا كب ا 5 0
1 : 1 

0 

 اء (روص) :الاننرب * دال لسن
 |آ 8 ور هم امخح ا

 . لاقلاميوسأ غو ادور وسو قنعلا 1

 روص باب أ ىلا قارغلا مو. انس قا ميما
 وج رص بص

 ا لاقو لهل قشل قنعلا لئابملا وهو دوا عجب ووو ملك شرا "را #جكم هركعثد دس قو ا

 روصدقو دوصاتعنلاو هقتسمو لاما دائيثلا لامع غروُطي لحلو لاروصلا ثمللا
 مع تا اعاخا

 لفيلشلدلا) نعرصفريزعلا لب تلا فو هبا زوي ههجوواسو هلامأأ همي دوسي

 ترضنالاضرأ اءأم ملا قددم سنا هرك ذو نوهجوك 0 انلارثكحأ أو سابعنباو يلعةءارق

 5 بم 67و ب «و هوك

 نقول ن هرم عمو نور نحب سيضع لا ينامعلل ا لاق نتاعك درضو
0 

 نهعطق ىعع ركل اونولمأ نه م ةاوربف مسهاكودحاو ى ىععناتغل اممنأ فورعم او

 قبل اوك لا نهعججاو نهم كلا . ندرص عم غلا لهأ لاك حاجزا لاق

 و2 دهوي < مو و 2 اس وسيو ورسو27 ىو

 م 0 و ا|اهق ودع رود #3 ابافص سه دةعلخ تنجو. 9 ْ

 ىععهناامهدح أ نالوقهففرسسكلاب لا ندرصقأرق ندوىوج ع ”اهقونعءفطعي ىأ

 ص وو )رموص م 7

 اه يالا مضيع :رصفّئرقىرهوملا ناّغلهلامأ خا راصإ و هر وصل .راصلاس نهرتخ أإ

 1 0 تير ا كا ةميز سنا دلع نيدو تكا ا

 ١ يزاول دع و ا ودا مم 0 4 ا

 || نامعْن رضصءانأو رص نيمكملا بطاعة يؤراوهانمناو امعللوه شل جامصلل ىرهوملا هسن ||

 امنياوورعنبَنامعن برم 3 اَعماَناَس ملا : ءابقو

 |١ ىلا اهيدوتاع راهتلامانافاهلسمارأ رآنوكي تأ نأ لمع روم مر 1 دوا هر دهام دحفو||

 يقر نال لدن نكيتل ا ام ا زوو اهعطقدددار انوك نأ روصو قركاعا

 ةزعرشك ل اق ناريصريصا اعجيو هلظفا ن مدجلا و هل سلو عقجلاوه
 بت 5 تامعو س 6 ه2 م هداماس س هلو ساو ءومو

 لصالا»ازكت نحتساو هلوق ميلا وارصق مرتب « تحوانت مودناريصمأ 11
 ساسالاوتوقافوذوتلا بلا 6-5 ا ب 9 4 انف. س :
 هضم ها ةثلثملاءائلا 1 دزصأ . .٠ هرونس هدد ناد 00 هروصُن - ٍِ اذنك لال ذقلا لضأزو او

 هظفل نمهلد_حاوالو 00 لع م نشيل ران ثيدسح فو ظ

 ىجمصالا لاك ة لن دملاير وصولا جرخ هنارع نبا ثي ددح فو راَوَص هرعملا ةعاجب لان م اذدهو
 ه2 27 ءوو

 رو. مجم رمش لاو لسا كلذ كود اولا ارب عجبا ذهوراغصلالغا عاج



 رب ا ها ا اف ا ا ا
 1 سر و ايلا ( 1

 اسر هراف دوس فو

 ءةلانةروصلاوهنسم فو

 هأ سأرلا ىفةكملا

 . 2 تا 5 نأ 2 ص 1 وو : َُ

 كلوقك دئنح اذهنوكلضربدم قول وه نع هلاشمأ ةروص ىلع أمدآةروص ىلعمادعمناكمذآ

 8و 8

 هيدا دق لدتا ودبعلا فوهلاشمالمت ىلا ىأ مكر دق س د رااود. سلا

 است ةوقك ذئابح وكيف فرس فوذلابوماموهن ماش مادا ىك ًاهمادخلا

 ا م ع9 مسا ع ووو ى- وسو

 ربكيروصلاو ىره دود روصدقهروصدقور وصوروصوروص ع مجلاو كك رءاشامةروصىأق

 ا 1 اي 0

 - 0 سوا ص م

 ا مس تمثل ري 7 لسا

 ةروصلايدارأ همر ةتروسلا نا تلعن زقمنبا تيد فو ا

 ىلع ىا ةيوملاز عقدا كتياذخاءتموميولا لعمل وعيرشلا نمل اجرت وهو

 11| ىلو ليئابتلاررواصتلاوكرّوستن هتروص تموت وتل تروس مو ىنلولا

 ىلع واهرهاظ ىلع برعلا مالك ندري ةروصاا ريثالا نبا لاق وصنف رت للا ىلا

 3 روصو تنبه ىأ ذكرا ذكسح لونا :روص لاي هدفص نعم ىلعو هتثيهو:ئنلا ةققح نعم

 ةوعيدأز دود و ةءفص نسح قانا دنا ثددحلا ىفءاجاعدازملات دوكنق هصىأاذكو وادكس حالا
 2 سا اص

 | 1ك ةروصلا كاع ىزرخو ةروص ند [قانأ اوىرىئان أ تلم ايون ىلإ
 ََء 00 ا ل ص : 59 .

 هللا ىلاعتالف لحو زع هللا لعةروصا ارهاظ قالطا امأف اهتفصوأ اهتثهو ا اهرهاط تدشن اهملع
 <« < را 3 86-

 هلوقو ارغلا نعةراّشلاو ةروصلا ْنَسح ى رس ريصل بدو اريبك اولعكلتنعلج وزع

 2 ُُ يل

 ' اراصو هيف بلصوماني د لكس ىلع ل أامو
 و

 و 6 ع

 000 اسد ل اناموردلاهرأ ومنير لاةَروسراس يسم انا نع !بهد

 رجالا قاتسشملئامىأروسلا نيب روصأ ل جرو لب اكد , ركلانروصلاواعداذا ىادلا سمج

 و 0 دك اعل سس

 ىلا رعالا نا 0 0 3 0 0

 قوةقلخال راما ذالاطا اذه وكت تهسنشي ىاطللا لأ لس أطو روص نم ئشهمف

 انكم يشل مارال هوايات سلا,مهلع فانت لاقف ءالعلارك ذو رع شد 35

 ضئاا ىنذال ار عنباثيدحفف ونا مالكن مك هرم رلا ل عحو رع نك ورهلاهح رخآ

 لاخهلاماراصناف هراضأو ارو وص م اراصوابلا 0 ويتم ةر روصايهلا ىلامو يم
 همم 6

 0 وو قلفتو عدصتىأ لاه ىشيواهتمبهُشلا تال 3 ءانولع تلاف

 قمعلا



 111 (روص) ءارلا فرح داصلا لصف

 نو دوك دك و 4و مه ور ء.-و 1 ل |
 ماوعو قن ىأمضلاب ةراهدريعنلابامو ةرامد تريكخوأ ترغص معلا نمةعطق لكل ءقو هم

 هترابص 3ك اواهساذاقراهطصالا كاذكوه منا امرا علا ومهشلاةياذارهمصلا ىرهزالا

 تيدا مللا قي ىمدالا ى واهلا 5 مره طمعلا < اوّشلادمفافسلا دش « حاملا لاقو
 - ص م <

 ريح صدي زونأ ةكدولا هسف قرم ذأ وهف لالا نم بيذأامول .لباوةراهصلا معشلا نم

 وه وممهشلابهيلح زر دريصب قاكدوسالا ناك دمها وري 1 لي هزات .وهفةراهصلانهمدًاذا

01 

00 0 

 مو 875-

 هئهداذا ارمصهسأ نالفرهصو ريبصل ابهنهداذا هدب رمصل ايو هيام مهدي هسذيناكى أ مرح | ْ

 دقو ندا ردم ىدترولا" ًِ ات راهصاوءانر رح ارهتشاو مصنلا نهب داموا 1١ ظ

 و هو

 1 روصب هلوقفديزولأ مهرادأن محير ىدح ,مان واسر يااا الا 0

 ةباذالاد رهن اك رهن ٍكنرصال هوقو ده ..متأهنضن رانا هرَمصقارشالاو هلا هب | هنأ

 د هد اله ]تب ءدح ىو رانل الا 0 انالف تربص ةدسعولأ

-29- 

 لوم سس ول نك يآ هداف اوهسد ذًااذا مههشأ ا يلع ا اوه دو هممدق نه ق ردع

 ” هوع لي <

 ىلع تي دح فو هاندأوهنرقاذاهر ص او هردلاشب هلا هينديى أ هنطنىلا م مظعلارخا را 5

 | مير وزتلاةمرحرهصلا هيلع كْدَسْكع لف دمر م َكلن ثرحلا ني ةعببر هلاك هسنعهللا ىضر

 نمناك ام رهصلاو ءان الا هجن د ..رفةدالودلا كل ارانب نقلا نيا :رغلاو

 هيلععشوب بتخوأ تل نطل هي ا 2 باو موزتلااهثدحب ةياوقلا هبنةطْلُخ

 برع ىب معأ ارمقلا فالغروهاصلاو ت تش سل وهدم سنبالاق هوو 0-

 نم ةبعشلا لفس أن وأي م 7-0 ضوم اكو هو عنبر لا قةسغلكرهصلاو

 لاش 1 0 رشف ا ةراخخ 00 ْن 0-3 راما 6 1
 و مو هو

0 1 

5 

0 | 

 00 ام ا قاب زيلع _ةدرغم هش و ةصاخةر روصأ نمئش نا اهسرو

 نوكن نأ ل مةكف هنروص ىلع مدآ هنا قلخ هلوق نمثد دنس |ىفءاحامامأف لاك لكشلا ف ةروصلا

 ىلاسعت هللا مسا ىلعةدئاعت ناك اذاف مدآ ىلع ةعجارنوكستنأو ىلاه: هللا مسا ىلع ةعجار ءاهلا

وض هن اكس هبال لع اغلا ىلا افاضم دئحردصملا نوكمفاهردقوهّلذااهأبشت اى اةروصلا ىلعمانعخ
 

 هتلاءتناكى تلا ةانملاو روس مرر هلوقنا اى ًالاثْمالو ةروص ل حو ةعسازغهناالر وصلا

 ا ام نا ضشارعالا لن ههبو العود الواح ىلا هينانآ اىلاو



 (رمص)  ءاراافرخ ه« اصلالصف |

 ل هسا 522 8و 2 هع
 الا رمان تابعوا !بيدسهتلا فو اروص مهيفراص م هيلاومويرهشأو

 0 هريغلاشاللاف اننيعيخ رمل اود :ًرملا لبق نمناتحألاو حج و زلال بقن مءاجسالا

 | نمنهانجةزنواوقبف نهنونف ديف تانبلانوُدعي اوناكم البلا نعجه رودداس

 1| ىذلا ىأل ثم ىلعاذهاسمنا لبقوربقلارهصلا مل مقفمالسالا ف ظذللا اذه لمعت تا متوقلا

 ريهزلاه ةبارقلا نموهواشْروصم نالذلاقيديبعوأ يما وهولارهصلا ماقمموقي

 امساك َطاوَم ومر دو كومار اهضاوداسلادوق
 سم مح 2

 وهف تسلا اماف ارهاب عطار رشي ءاملا نمّقلَخ ىذااوهو ىلا هت هلوق ىف ءارفل | لاكو

 لافو اهحيورتلحي ىّتلاةئار ةلانمنوهابسملا اولامللاو ملا تانيكتحاكد ل كيما بتل

 ظ مكبلع تمرح هلوق نمرصي سبل ىذلاِتَسَتل اوجيوزتلا مهلزوجعال بسنل |نمراهصآلا حاجزلا

 ريس تفس اعنا نعان_ وردقوروصنمو لاكن تخالا نيباوعمت نأو هلوقىلا مكتاهمأ

 هللا ءرحسابعنبا لاق 00 تل ا لباب فدا قارس

 مكناع كارل اوخ 00 وكت ايما رح افمي نيب سرابستا نم
 و < < 6 ء

 مُكتعضرأ ىاللأ م ؟تاهمأو روصلان مو بسنلا نم تالا نب وخالاتانو مك

 قاللا وكت ؟اسن نمور روح فى اللا, ّ 4 هرو مكن ا 10 اوخأو

 : نأو ءاسنلا نمرك انا كناما مكسالو ا الا ل نوه ملحد

 ىلاعت هللا مرح فاشل لاق سامع. انعاش وراموتوروص:مونأ لاق نيتخالا نيب اوعمسجت

 جيمتلاوهاذهو عاضرلاو ةرهاصملا بدس:هثداحلاًةيارقلا بسلا لعشت اًيساعيسوا بسس اعبسم
 دادس يوم 7 سو 8# ضس صح

 غامد[ ىحاهرسو هياعاهمقوُدتسنا ف مو يو رجا يقلد دو هيفبايئراال

 ةاطقحرففصي رجأن با لاف وه 0 ا

 5 توم ب وو 79 سوس .<و) ضء هم

 روبصلل اف سمشلاهريصت 3 فَصقصفَقلا قا كور

 ىلذ ثور لا قيؤيواراكدرب صن ىلا هيلا قوسنا كوت كل ذىلءربسَفسمشلا هيأ

 دشنأو عا اركداكرأا ارمصلاوءاملابوهتنت ار منملعو
 ووس هم <ه 2 ومنور و سو

 رهصاهبوأ ىلع أو ىلغت. * ةرغرغمم كللانالذا
 م مو < ع مينو“ 7” ةم 1 2 ةو <

 رمتاعالاب ميسو دوما هم ييعإلا لذارع هدلاو ب وصى لاقي اذه ىلعف

 مث. ه2و

 تذئام رايتفلا 06 ا عب اذ ةزتيطسلاو باّذيىأ 70 او مهنوطد فام هب روصت لد زعتلا فو



 هلوقفأ||

 كلا زوختل امانأن قانا موملا ءانلا نيكس يتصلاو ةملكلا فرق قبلا نم 1

 تال

 يعرج لع م رعجا مدد 1 ا 0

 كد
 هوحوزرتو اتسنواراوم

 سس قت 1 2

 اغا

 ةفرطلاك 00 ْ
 ريثصلا جاهنيحنيدسو 0 انيدان ىرتمتن اف

 0 م

 ىلا اتاري دارأ لاف ب نبااماومدسس بالا نونلارم

 تا 2

 لكرة م لاقي هريغلاقو

 ناكف رك تر صورك, ذه هلو 2و اهدشت اهيلا نار ءالا كرس لقنق كلذ ىلا قزطتقاابلا كيرحم

 فرظلاةفاضا ىنعمرومهناإلا ةمومضم“ارلا نالءابلا مضيفريتصلا لوقي نأ اذه لع بحي ا !

 مسكرا نعم .روصت ءابلا كرس لا جاتا |بإةريمصلا عيش نيح لاك هنآكمنأ قاراصتز فلا لل |
 اهمية ىلا ىمداللةدشنملاةدصصقلا ناك رمل اءارلا نعد ىلا لقتدق هناكوغانلا 1

 همم ص

را ىلعةملاوتماهلكت اس الا نأ عم كاذهغوسامغا * كارلا اهاردقوامأاك# ا
 ىعمدبق مهوب هنأ ا

 هناكوتاييالارئاسبت يبلااذه طل نأ غاسف قارلاة يور تقواجت كمانعمتاىرتالأ طا | ٠
رمال رضا ةمفاقلا فرحهنالوقبنأنماذخامبرقأ ازهولاكفلاخي 0 كلذا || 2

 رسلان 

 هوم يس ا و ه م ه5 هى ص ا مومو <

 ربع ى شو كاربت نيب 0 ضرك اوارادل تقرع لك

 رولا مب ونص ٠ انكم
 قسذهلا 1 0 ةرورضلل "الا تكرحامتاو ىنععانوكت نأ ل قة و ىرهوحلا لاق

 نجحالا وهو عدم نزو رحل اورعو لاك منغلا لب رص اور داو رعوتأ ىاررلا

 لاجرلا نملي وط عظع رخو رص لجردا ونلافوساملا ارلاوشو مقمقلان زو رضفصلاو

 رهصلا و ةيارقلارهصلا 6 عملا اهل لاعب هور رسولا 26 رافت ( لبالاو

 الو أرملا تقهر مصآلاو نارا هش أ مفح لاو هرهص لسجل نسوة
 ءاجحالا نمرمصلا لع رينا نموراهصأةارملا تسب لهأو نامخاالا لجرلا تم لهاللاد

 تدودقو مميت اذامهبّسْر مشو سيف تجوزتاذا وقل ُترئاصلا اعجب ناتألا و

 تدب له أل بقوةردانةريخالاءارهصوراهص أ عمم او مهئَدَح موقلار

 تمام نياك مل زررصلا ىارعال نبا لاعو ناحل جرلا تسب له وراهم شأةأرملا

 لعفلاو ارهصو مسلك اًراهضأ ملعب نم برعلا نم و هنأ اوخأو لجرلا أس اون نلناو
5 

 نلعت دشنأو م ةرهاص و م .مهاضدقو ةرهاصملا
 و ع6 هءو 5 :

 رحمأ نبع ان: م ساملا ىلع . + لرد لوما َنرهاصر“ |

 اذكملاةدمعقلانااكهلوق
 يعم مأ هلمأتو لصالاب

 8ع الا اهفرح اك هلوق

 مهول ا توقاف

 نزولا ةماقالءاملا كب رحل

 ملاهلا- ىلع فاقلا كلرتواف

 ىج رقبعوهوءإ_ةمّئع
 امل قئمالودودملاثم ىلع

 ءاش هنويسهولا فاقلا مض

 نأهلرعاشلاووكو سوررف
 رارطضا ىف سودرقرصتب
 ها سرق لوةمفرعشلا

 م
 اذك لا ص لج هلوق

 ردأ ونلا ةرامععجارو لصالاب

 ما



 (رينص) ١ ءارلافرح هم« داصلالصف |

 رباتسصلا ناعستر [لاك يا د م لذ عدس -ىق

 تدنتىئاا هل لاش ولاكن اقعلا تت تتنااذا هولا ةقعادقو بكَ أو نا اواتعلا اهل لاقي
 ما

 تدلل ىتلاليظتلا ماضي ةرَْسمادمعسو لاق اهو سار أ دلطلا لص اوُروسلا اهم

 هلك اذهو ىرهزالال اق اهي 3 ايمالا ءاذغدخ تان "لاذ ناو عودا 7 انصلا
 الو هلداوال ىذا اروسئصلاو فيعضل ارومثصلاو دمحولاروددصلا فارعالا نا لاقو ةدسع ى أ لوق : هل 5 5 0 5 4 3
 نمش لكرمفدعضلا قمقرلاريش_لاو ةيهادلارومنصلاو بد رغالو بدرقنمرصانالوةريشع
 ةقادالا فنوكت ىلا ةيَصقلارومْثصلاو ةانقلا مفرومتصلاو مئلارومْصااوركشلاو ناوسحلا

 مومو 072 398 و هدو و - 2

 'ضوخلا بعئمرومدصلاوهمعم ضولل ارومدصو صارو ديدسح نم نوكت دقوا مه برش

 وه 7 و

 | ءاملاهنمجرخي ىذا هوه لاقو 5 ءازالا ىلاروبنصن بأم 5 دشنأو دسعوب اهاكح ةصاخ

 ش ىارعالا نبا دشنأ لسْعاذا

 » مس ةوه وى ه8 م 0

 فيفخ نول ناوخارابج 23 ةاذرسع ىرمال نارثأ مل

 2 م

 ىلا 0 5 ووو دو و 2 2 ا

 فق نهلج ناجاماذا د ةقافا | تاير تومتاعيرس

 تأنمو نارعالا نبا نعالا دج لو 0 قامندلا ماها انهربانسلا لاتفءرسفو

 رخ الالوقك اهرب نادخأ ودحاوباهل
 و تم« 60 - مو ىو هو ثصس ع 9

 سامه كلان ىرتجتودبص 35 هكلاجرلتادحأحرصلاى 4

 اهلصأ ف خرخت ىلا للراس تاكد .ربانصلايدارأن يتنيلا ح رشؤبسدهلا فو
 52-2 وة سف

 ءايشرضخ صرب ونصلاو نوباخرن منا ىأتومتاعي رس دارفا ىانادحأ لوقو اكاد

 وم هم 5 م

 روتسلاةبعوإأ هعضوم روك ذ موهوب ونصلا هر عورتا ألا لمقور لاقي افمضو

 هم

 ءارغلا دشن اهر لح ع نمي وصار ميلا ىعستو لاق رش ىهو ةزرالارم

 ارمصلا وزيدصلا ف ضفمتعلا قسنو في ةيدلاو محلا من

 م2

 هدكع لفءارلا دي دش اي نوذل اددش نري زه لمريم ل صال لاق
 : 0 م

 ة ادعو ىدرمزلاو ذ هزل كلذكو لاك رسكلا ىلااهكرخ نينكاسلا عاقجال ءايلا كير تالا

 ىلارعالانباءاكحدرابلا نوكيوُراَسان وكيدادضالا نمرعَتصلا باعث لاكش رايرعتصو ريس
 م" لع

 فقوالحرناثن دلما ىفو ءاسلارسكو نونلا دشنت د كلدكو هدرة دش ايت ربانصو

 دربلاةديدشلا ىه. امئاكةريتصلا لمللا ىَرطقنيب عمدت تنكد قلابقف ٌبلصْنحرب لا نبا ىلع

 ريصصلاو

 و 4 وده وحدا



 لا لال لاا يو زا م تتر يا 10 يا
53 507 07 1 10 1 1" 

 - ا 0 11 5

 | م4 (رينص) ءارلافرح #« دادلا لصف

 ناللا' ئسلاليضلارونصلا بيدنا عاركن عججفلاو ىلارعالا نبأ ن نعرسكلا نلبس

 نب نسل قاكناا نبك كراع وأ ل اكو ةهابنىوذاوناكن او بد ”الاؤمل ارت انسصلا و

 ةمخنح ىلأ ع نع ةراتص هندحاو بلال ارث احصلاو فص ىيءابيلااد- «نال باكا ةمنبأ

 مو 9 ست و <
 03 رانصل اوزوُباَحْودْوُس 31 جالا تد ا :ًاوبرعلا مالك فت رخدقو ةسراف 0

 اهسيقمةمط :رانصو فيفضتلا يامشلا تم دشن أ ونونل افضختب ؛راصلا اوه مهضعب لاو
 5 7ص ومو َش

 نغقد يلا لجل عنج روش لاو واللا ((ربنص ( ةران_صنذالا نومسنلا لهأو

 9 مم دو 2 و سدو < 0 7 وأ ملء دعو

 رودنصلاو " هلذخلا لصأ ىف نرخ تاففعسروبنصلاو تربنصدقو اهلج لقواهب ركدر هملاو اهلفسأ اك

 نمةدرفنملا للا اضب ا رومصلاو سرغت نأرعغ نم ىرخالا دلذغنلا لص نمر خف لذا اضيأ 0

 4 هه < 0 5 2 ا يا 2 30 . .٠

 قورعلا هنمت يعشن ىذا ”لذعلا لص ءاهريغب رومثصل ا ةفمنجوبألاكو تريتصدقو لذا ةعامج

 هدو و

 اوناك شير قرافك ناد دا ىفورصان الو بالو هلل هأالل بل ذ_فيعضدرفوومنصل جدو 2

 0 ا

0 2 

 هزل مك
 تاماذاف خالو لس قغال د اى اربستصاولاةورودصد جت لسو هملعمتتا لص ىنلا فنولوقي | ْ

 امللاقسامعنبا نعشن دسملا ف بيذهتلا رئبالاوهكعتاشنا ىلاعتهقتلزنآفمرث دعطقنا ||
 . ع 0 58 عقل ل ع - هل أ

 ادهئرتالا اولاو منلاع 0 دال ه اريححاسد 1س رقهلت لاو ةكمفرشالان بامدق

 لاق ةياقسلا لهوذادسلا لهأو بخ لعن صوانمربتمنا معريدموق نر لاا 1 يوعز م همر

 ن دنياك ْ ءادصتاوإ وأن يذلا ىلا ؟تازئاورتبالاو هك ناشنا َّت را هنمريخ نأ
 سم 82 ضرس

 أ رومدصلا لصأو داساونما نيدو مىدشأ الوماورمك نيذل نولوقيو توغعاطلاو تحلب

 3 م و ا

 قديو ةد در هدم قس رضا ررماملا نسف 2 ضدرال ىف ال ةلضلا عج فتن ةفعس

 ع< و -

 عفان أروي وقبر قرافكد 1 ”لطنلا لفسأر يمص لاقي رشق واهافسأ ْ

 ّق ودل بقعالهنال وبلا لأ بهذي عطنا :
 ١ لاقفول فذ نعهلأسف بر درعلا ن 0 كد

 رم م ةمس مص حعاو <

 هللا ىلصى :كااوهشفةدسعو أل اكس ودفع لقوطفسأ قد عينالعأ ٌسشَوسْْْمَص

 بوق ببي يأ لاق عطا تاما ذاداو سير نالوا -ل سو هيلع

 و وو 7 ءوع )وزيت ص س 8و مو وع ر/) © وهم هم 9و.عو :

 روبنضفروبنصةءامإلا 4 5 د ونوفاحم

 لسوصر الا شا نبا ”يذعلا عدس ةعراراط د للا 0 0 ىلارعالا نما
 _ ص - .٠ 5 . ؟

 لاك تاهمألا ءاذغذ_خأتاهنال اهنوْصُأ هلذنلا عذج فريبانسصلا تةبنا ذاولخنلا نرسم ا هل 6و . ه2 ه ِء هو ل .٠ 1 هن ؟ .* ه 76

 تينروملص سو هيلع هللا ىلصا دم نش يرقراغنكدارأفاهتمريب انصلا كات علق أ اهتالعو



 طوضموهاذك انريصقو هلوق

 داصل ادب دشتي لصالاىف

 امو ه|إبقامل بساملاوهو .
 ةدام فس هومأقل اف وهدعد

 داصلا فرغ: طومضمرمصق

 هسيصم ها رردلف

 ىف نينلاكب راب هلوق

 جفاان) هحرشو سوداقلا

 ”نلمكتلا ف هلثمو (نعنلا
 يعم مأ

 هماعملا نطافءهل أوو

 رسعأ ةشرا1لا نطمفءالخ

 لدعسم :ودفنقورفعكر عمدو

 تيااىف ىركسلل تاناور
 مي ها توقايددافا

 (ربض) ' ءارلاف را « داصلا لصف ١م

 ةدع هع

 انرمص لاش و س هشلا بيغموهوريمصلا قل سخدينأ نضل :ًارصملاو هر هرج اودرهصومع ام |١
 د سي قو تود وقوم مه 1 هاهنم هدذ2هيو هه

 لذ ارومدوارمدرمدب رمد هديسنبا ديساو حش انطوان ء اوان رمصقوانرصقاوان رعدو

 سوم هذ ا # مص + م .هرص بر

 5 ”اقو نم ى مكراف ىشيو توب #* مامن الاتي ارفاق لاق عمو

 رمصلا او الالم ملا سيال و مهعانجزيرماسصلا اأو ملام شب واوان

 وص مام

 ّْ لافو نم“ يومن عفارانأ ىلطعأ هنأ ىلع ث يد ىفوةر كش ءللا ٠ نمىديلاةيْنيدلا كيرلا

 ص ع #9 وص

 ركل ارمص نمهمخأ ىب هبنهدتلر نعجه يخأ نت تناك ثُم تنبة نأ لاذ م عقدا

 107 ما و مع وو 32 سوم 5

 و دوس ىدلناو هدموو هقغودح روم هلا ارمدامأ لا نم منهم عطنو هك رنات نم عل

 ظ هيي هجوم جاه ى أب كاذار هلا معرمصلاو ىرطلا كمل ةحن ارت كارعالنارألا
 ريو قرعلا ةئارهنم وفن معلا ىل معلا سانريمص لسحر ديردنا هجاومأ عانت

 ىداولار م كور 8 وهو 18 1 و رح ع ري

 دعلا فو ريدا مضلابىرامشلا حاصتتلا ابنل تمالاا الاوام ئراتمل ورك مرعصو

 المو لدبلا لءوهم,ةواَبسْاب ىأء رامبل نيل مكلاوذاضلا كرام
 2و و

 هلا ناب جرم نم ض هر أر عضو ا اك اهملاعأ ىلا ىأاهر اهك ىلا س ميسا
 2و

 نكلو هددسو تسي ال ارد لموصلا ةفنحو ًالاقو جوُرداَسلا هوصلاو ىرهصلاب ,لسأ بسن

 آ ديدشنياوهو كوب طواملا هباشد رمدلو لاَرآلا ةروكقرو هان اَمْسةوهو فاغلا ىلع وي

 2 ها م و

 تاع :ًوهو ميلا ىرعمصلاو 'ىث لكن مديدشلا ىرعمدلاورعمدلا (رعص) هيض هو الخلا

 لاق ةشملا ةيحلا تالا ن نمد رعمصلاو ةرهلاص ل اهتاوهل قو رصمالوُةَمعر همقلمعتال

 موك 0 هام ع 27 ءودود مو-< ب # 5<

 اوت ال م دانا * هير عمد ةرغبداو ةحأ رعاشلا

 ىنالكلالاست ةلالاف عضوم مس ارو عاممشلاريدقلا دوار براقعلا عقاب خأأ

 تدتسا رع وهف ركعسا و نيللارعمَد ) رقمه و عصف ماس د 0 طباقع #*

 ظ ةدئاز ملاواهتدقوأاذارانلا ٌترَوَصكِلوَق نماهنا لسقو ثيقلا نول رقمصأو هبي وج

 " دئاز ميملاو رمملا دي دش ناك اذارقَمْشُم موي لون برعلا ضعي تععسدي ولأ ” :رّصلا اهلصأو

 سس /الاتسلا لبةوبلزخلا ساراف ىلا تسلا وظل قم اعلا سكنا( نم )

 ةارملالز ةمدراصلاثمللا لاو ران الو هسأر ف ا ةديدخلا لزغل ةاَصليقو لزخملا

 - ء م

رامص ل جرو كلذ ولا اوس ةَنيفرايموق ةبراتملاوةيتاجنذ الا ةرانصلاو لمح دوهو
 ةراثصوة

 ١ م _-_--



 | م/رمص) ءارافرح م« داصلالصق

 3 ما هيدا مر نا 10 ذأ
 رقصلاو روهةمو لاف قاصيلاو طارم هاو خامحدلاو عدلا لثمءاغوأنيعوأ ءاطو أف اق |

 م5 مو صم اص تنور

 اهتت جرصمتد ىفضه:قوفاهضعب ادور ىلارقلا الجن «لاسامز مار هلادنع 1

 قدعلا نماطوةةلمدتخبا بر رنا : رو لسعلا هناك ماخ نااابيرستترت ناو ا -

 ةئسلال 'وطاسطابطر ق قئاورشمم طر للانقبل رقما تنمو وصول ”اسق قم 0

 وهورشصلا ن مدوخأمرق صعبا شرف سنبل بطلا ىلع بصي نأرقتلا ىدصالا لاو 1 1

 انهه بطرلا ل سعو »ريش الانا لاق لقتلا سؤرؤرفسلا سيل أشم دحقوسدلا أ

 ءاضعلا قرو نمسا امر لاوس امو ضماسل يلا ذهب فوهو سدلاو»و 1 8

0067 

3 َ 
 هي :36 غامألا قوففرمشملا فمقلان طابروقاصلاو تبيدسهتلا فو غامد ىلع فشلا فقتل ل

 و7 و 59 9 655 5 جى وع و 2 مع و 0 5

 ندا رمل ارا املا اىسلا 0

 نطاشر 2 وااو نج . اللا ءاَمار فعلا اق مص هللاَسالو زكتلاو لطلا اول سلاو طق ةرعلاو

 هم ت

 ثا مهرب وعلا همس ملامثالثميفرهظي لامة رش لعمال لازتال لا اس أ 3

 نوكتنامزلار خآف نونوكي اَشنلاههنالوسراءنوراملاامواولاكَنوراَقسلاههفرهظبو |

 ف] اروح وريثالا نبا ل لاق مانا هسفوداصلاب زي لابعورو نعالتلاوقالئاذا مهم تيت د

 رخؤمدنعرعشلا نمار ادن ارقصلا ةدسعوأ هتنجر عفت الاوريكلا اذميدارأ نوكي ا 0

 500 ارسال نعداعمنيلهسن 00 نعالدلا| رعاة م

 قئاقسا الامس! الغابارغلا نيِرْمَصلا ىلارهظلاٌدولافسرفلارهظنمدُلا : ا ؛

 ا يا يل 2 وادكعمت 1 95-559 1 ”ةرداودلا ف و شحافلاٍب دكا ءاحاذا ىراسقالاو

 38 5 هه مم

 راع ا اديس 0 نال ارت

 ء 2 م < وم « وس 00

 داو لا تود ره ورا رع الا ل 5

 هرم و سو ودع 8 ١

 عوستف عري ر "اطتوصربر قوصلاورشس ف ةغا 0 نءرشصو همرح ىلع

 5 هو -و

 هتوصف م افلا 9 رئاطت 0 برق ,ةوصلابيذهتلا فو ةمغتلاهدهوهمف ||

 يمت أوه عشار و ظملغلارملا هاما ماتا (رعقسإ) منوم هيراتسو مخ لاا 1 1

 ملا ماو عج اريعذتلا ) رمد نالفنذرعشصب تالف لاقي رخآنذ أ قئاسنالا
 سس

 (س برعلاناسل 18)

 اذك نفح ولسا هدوهلوق

 يعم ما هررحو



 لضالاءاذكه نيالا هلوق

 ا

 داي ىذلارئاطاوُهسلا .( رشص)ا معرلزمو لما لمت يللا نكس دف زك

 اذاخ 1 قوهص نوصو هن 00 راما نمل لمقام :نتايسكل اتبع هر 1س لا اك

 (رقس) ١ ) ءارلأ ارحل 3 داصأ لص 1 17

 ثيىداباى هرك درزكت دقو نحاوشاو نازل نسديسي ونرش واكس حراوخلان 44

 2 ه د كس م :ي دي ثني مث و و2 منة ع

 بادر غت عجب وه ىذلاروشلاعْبرلوقِسواَةصوووعْسووُْسوفضأ عبار

 اير فصلا ناطقا 2 ادق اذا هلع نأك ىلر ءالا
: 7 412 

 ةفيتحوأ بلا بهذاكرْتس عجرغلا نا ىدنعولات انرك دانه بلعت ةرسفهدمس نبا لاق

 ىلاعت 0 ضنا نكد علا حط ارارف كلذ كعدانهجوانغاو لاتوُز جاوز تا نم

0 / 

 ا ريتك ناكها عب عبار نهر عب وهعذلا نادر عجألو درعجب هنأىلاةو شمع در

 © م سس سامع

 و يَ قربا يلام هيض وحلا دنت نيلل ل ود ع ءالاو ال اللقلق لعق لعلم

2 0 
. 

 وهف 'ىثهقوف سلام نصا نمنبللا غلب اذا ىمضالا لاك: ةرقصوهف واط ا ا

 8 0 2 ا هم 1 8 وع ه 2 4 5 9

 لافولاه ةضماحر ةدضزاباب د ل ةصلا ورمل

 معه م

 ربل ارقصلاو عيتفاو سند قل كلل نمسا حزرباب لاق هده هما "اك هزوكم

 .دس مو 2 رو هم قود م

 ليقو هرساذ [ارغصةرقصت هيرقص هسار ىلع اهعقوةذشل قواه دو ندغشا ع 0

 ةمرلاود لاف هيلع اذاوه

 لبعمتَم رضا عوب ممن 5 اهئاَوََصَو قنا سمشلاتباًداذا ٠

 لتر لدياابالا ا | راج ترق ْصاو ترها دق راهو عر ناش

 ىلعا بدير ضارفص ىدعل انمرقصو كلذ نمو: شموهو ُنَدَعْتا سعشل ات رشَصَأو ةعراضملا

 لومل اوهو ةراخا هترمدككقيقددحاو ساهيل ىلا ةهظعلا أفلا ادوفافملاوعوتملاوةشار
 نور و 7و ةماص اص سرع

 اوف وزوقاصلانةنرتخا اردص هرغصب رج ارهصو لوعملا,ةراخحا برضرُعلاوابضبأ
. 1 

 «ةدالوللاب نما رمش ور دطلاو ماذا ةديدشلا ةزانل ةيهادلاةرقاسلاوناسنل

 تو نمليسياموهلنقورقلا نيد بة بدلا له نم ممهضعن صخور ضعي نأردغن ميلا

 1 ال ا

 رقص ةمرعص بطرورهصلا هسلع بصرقلاَرعصَو د هين .دملاله دنع سدلارقدلاوساذا

 هم 225 7

 ولأ | مة .ا أنجزت غلا نطو وتلا لشي ىذازملا نانو ها بتازع ةموزقصوذ

 صا بطرلا نصرا دان وا عب دقو عي ةكوهو ياقيوم

 'اسسييس ل 3 د ك0

 2 فاق



 تاهو تشل |

 ١ 6 ءارلا فرح 00 داصلا لصف

 اهاكراودلا فلعل او نيتلا ند ةءادلا نانسأ ىف قيامَراَعَصلا 1 هرعصت كل :قزان املا 2 5 3 ب ل ا

 هونالا لاك م-انملاورفاوم لاري امفنوكت ةسبودلايودارقلاراّمصلاو م .٠ ادب 3 د هه م م
 -ء ا وص و و< س سو همس سوثوودو

 رافصلا لت ثم> ىلابدو 200 داس َمنكدَقلو

 دشن أ وناّتداصلا تشب راّفَصلاومصّتلا تنكسلا نا
 مدا ه ”و اس -سو مو م

 2 اوصو 2 23 ١ انحاورأ عئامّترعلاّنا 2

 9 ه8 ىو ةا سد وسو 2

 نم سد حملا: ةنرغ ةصلاو شك ةر ةدونأو ناهناواصوبرفسو ىلا سب خلال

 نب هللا دع ىلا لبقو مهناولأةرفصملا اوبن مهمالٌدد رشصاوعسةيرؤرلا نم موقليقو حراوشا

 ىدد / : 2 تت

 دابزملا| هل حيراوشلا ن : نص حاصعلاقورذاتلا تسنلا . نمريخالا لوقلا ده ىلءوهفراقص

 رسكبتبرصلا ماو راما نقنادبعوههيلااوبسن ىذلا نا موقمعزو مهمات ررقشالا نبا

 لاق ل كلاش :رفصلابا وهلا مالا الا وداصلا

 واو بكيل اوه ةرثس فاك ببئةلاهلا مهف ةير صل اوهسف نيد ن نمرغص هللاو تن

5 20-7 

 مهبل .ءأ ارمصلا د هقيسح 3 م دق 0 دلو تان مشاوي ةرغص

 "اكو ضزالا ىلع ملت

 َِن

 0 ص اطا م. سس 5 0 . د
 ءأ ا راما ورداسالا يللا وراك بعشر ةصل اوروك ذلا نمىهرصنولأ

 ا ىردأالومدسنبالاق مرا زوامل قو مفر رضا ةلاةفص مسالا نب شرفا سيرف 1
 ارض الاوسبَو و

 ةسورو مس وعءم

 روك دهون قسم را وام مار دير ئدعلاه كلذاومس ١
 00 مورلا ءيريثالا با لاق رغصالا تان رت سل ال َ

 وه و :

 مضيوهور نيالا حيرحك دثيدخلا ىو ماريو عما بوُسيُب و دودو نولل اًرْعَصآ تاك

 ىلا هريس سمثي د ىفو مورلا عم منيل سملل ةعقو هىناكو تشد ةلطوغب عضوا ديتشلاوال 0١

 م ةهمعو 52-0 5

 ريتك لاق عضو#ر رذاضأل اوردب دواجم عضوم ىهوعاريغصلاريغصت ىهءاريشصلا عاج ردن

 و 544 هي را سوو ) سور

 ' رفاصالاو تمعدقىبن فاك اف * رهاوظل هله أن م عيادامَع

 ىنوأا مفدجأ الق 9 رقعامس اا نم بات ىذّلك لك أن

 0 7و ضد /

 يملا مزيت ن1 ل ا فقرأ مران لوقت الا همم معاطلعار 2ث

 ا 5
 م ءتاتساذا تناك ة شئاعشي دحفو 0

 سا لني مس

 ميرا هللا همر < ملام ىلع ىطقي فمكف مدوهؤرد- لا ىلا ءام ىف سان لو ش

 ناولذتالا مناف ةهوركم اهدنءنوكتو ملاك اما رح عايشلام ودل لءالت!تدارأاب كلا

 ازكهان:>اورأهلوق م

 سوماقلاحرشو لصالاب
 َّت وقأب وحامعلا قىذلاو

 انعم رأ عئامدع رعلانا

 رافصواهب معكم نمناك ام
 ها رعهششب رخل مصسلا و

 كم

 سدي حفلابرافصلاوهلوق

 هطيضوحامعلا ىفاذك ملا

 ها بارغكس وماقلا ف
 موعد

 لا ةبلاهلا مهف هلوق

 هبفترشو سوماقل اةرامع

 اضيأ مضلابةير فصلا (و)
 ثنوروهشملا (ةسيلاهملا)

 ىلا اويسن)مركلاودوحلا
 ها مهدد ) :رهص ىلأ

 يعمم لك

 ىبن توقابف دب هلوق ؟
 نونلا فو نوكسلا مم مضاد
 نمهناروح ةدط رصقلاو

 دوشتساو ىسمد 3 امعا]

 بانفورخأ تاس .انهلع

 رفاصالا رك ذداصلا عمتزمهلا
 هسبف ةوتدملا اذ هدشنتأ و

 ىشره لاق دن لدب ىثرش

00 
 قد رزطىةش رصقلا ودهم

 ما ةفخانمد_برقكم

 يعم هلأ بسانملا وهو



 لا ةيرفصلا ل بقو هلوق

 هسرشو سوماقلا ةراسع

 معلا حان) هنرفصلا(و)

 لواو*و (ليبس عولط عم
 نم هب رفصلا لبقو ءاّنشلا

 طوقسىلا لمس عولط ندا

 دربلا دتمشي ني عارذلا

 ادو#تحباتنا ا نوكيدنمحو

 (امسييفدكر حت ىرفصلاك )
 مهم يمك ها

 ىام بيدسّلا ىفو هلوق
 هلمأتو لصالاءاذك مطارادلا

 يي مأ

 سبا 7

 (رفص) 2 ءارلافرح « داضلال صف ا

ردد نواعكوهعر 2ق
لطباق ما ارطاربمدلاوغا 

هجولاو ىرهزالا لاك ه
ليقول والارسفتلا هف

 ظ 

 لوا قت تامر هلا ناسنالاعاجاذا كاذلعفتام الرهن انتا وكت ٍءااة معلا

 ار اذارتستة تاما نالتعز ةص ترم« ةفسضحو لاق ورهشلا قرولو ضرالارم دع فد رثلا

 افو ,رعما دهدح وهدم سنا لاق اًرفصاهرابو اشر :رفاّشمو اهنباغم ىرتورصش ال نمرضةعام

 سو 5و - 2

 «روُشسملا طئان بييطلا َبَْق يد شنو روُمْسَمهبحاصولاق ةرمْشلاو نوللاولعتر ةصرافصلاو ٠

 لاقي ناسنالل ضرعي ضرر اريغصالاام أو لاك رولا نورس اوكا

 لمهس «عولطعمبمشلا بنقص ودي رمْسا لوالاىفلاقب لاق ىرح ًاناصو :مرانم

 دئاحو دريلادّمشي نيح عارذلا طوقسىلا لبس عولطندانمةير رغصلا ليقو ءامشلال وأ اوهو

 ىو نيبامءير هلا دبع سون لاكو هير َمصتقولاا ذ- هراطمأ ىو دوم هجانتو سانا تن

 |١ قولاق 1 عرضا خا اول عواطةيرغصلا لو ًاديزو لاهو ءامشلا لابقاىلا ظمقلا

 دعي حاتنلا ىف كرتسلاوتالد تملا ىمهاهدربو اهرحما ل :لانوعبرأ 7 رّمصاا لأ ا

 كالذو جانا لوأةسلارس دون أل افو دربلا لابقاورملا لوف ةغينسوب لاو ل اظعلا
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 29 م 2 - وم وم

 ىرتسلا مل انقل ىلا هالو هبه سبب ت7 يعل ليزر ظن بنلا قش وع

 سمنان ويدل مع رلاىفكلذو وسلا خليل ارصدنعةلذو يقصلادعب

 / 11!ىرمصلاو بط رخلا ف نوكم تاسن ةيرقصلاو طمقلارخآىف فرامل هلا م ىسصلا مث

 الو ” ملا ة سلات ظ.قلاةَرغَو هنعتهذو 3 2 تقولاكا ذة فى أد

 رص دقسا ذا باودلا,توصلا نم هيفا او ةنسلا لو ىرّدَصلا ل مقوار هش نوكةنمزالا
 ص # ىح

 ينارعالان با ريسطلا نمديسيالام لكرقاصلاو املا ل اعدرش ورا ابر رفوف صر غض

 و 5ع

 نيج لدملا فمهلوق هنمواكم ىأ اريغص هر الا اَرْفصو ناسا ذاصلاو ةوعصأ ذيراَمصلا

 8< هع

 ٌ قامسذبتلافورفصيدحأ ىأر ةاصرادلا فام مهلوقور سير سلا ول ؛نمرفصأورفاصنم

 ديت د اوهيلوعفمهانعمو لعاف طعا ىلع ءاحاممادهولاق ا

 رفاصن بت ذهعنمم * اهباملزانملا تح

 مهضعل ع نعءارفلا ىكحوريفسو ذدحأ هجامىأليةوزامتاهباملاقياىدحأ هبامىًرفاَصاهبامو
 < وم 2 -

 ْ رفصي ساخن ن مهاقوسة به ةراقصا او تنال اصلا ارهغصدب ريميل راغُصهمالك ناكلاق

 للا كلو وراوتشااودتعل اولقعل ارقصلاو برشلراجلاءاهيفرقشُيو مامسعلا مالغلا اهمف

 لاقي



 اومسلاك هنأةب ورع ىورو اورفاساذا اهلهأ مكسر انفصال كاذب ىهسممضعنلاقو عضاوملا |[ 1

 امع# 2 (رفص)  .ءارلافزح « داصلالصت

 هلاكي تدبل اورو الو هداشنا باو دقرتنالاق ةدئازعانلاو ١

 نيزاسووهالوجابتلاو م 5 عوالدنهلا فويسك سب

 يم مدع

 صو 0 لا ل لاق تاممْباطو ترف صو د“ كيب مادا «*ف اهل و اك ةدم_هقلاو

 ء ءددو ا 0

 يطل ةيقدك ردا راو ع لكم ,رتسماذعْنملفأو .٠ :نسقلاورعا

 ناءاننعملسقو تع نقف هتلتقلل نا هتكر داو ىاهحنوو نم لدن نان قم وهو

 فسادا همّد نم همس ىه وهن ب اطو اهتم رش ناك ىلا هباظو ترغصف ل_ت هتكردأول لمشا

 : : لأ را نمت اذا ةدارتلا ءايقسلالا
 0 هر هر سوف

 ١ نالععما هس امرناك د فوغما ىنكنءارفضصاق

 نمد نق ماعلا نورا اكمال رد مص نيمانغا بنبان بما 0 ١

 دعبارفصت [كلذو عاملا نمارْفصاَوعَ نم وكرت فل ئاسقلا همن وزد اوناك منال ادهم هرمشلا

 لاقناف ةديسعانأالاارَهَص نوفرصيوسهاكسانلا بلغت لاق ١ ارهصاَنم نمانلا ارغّصاولاةف مرح

 داي درا هقرص ل عاو عج ا دقند :وحأانال هفرصتاله1لقف فرصتي :

 3 لاك هع اوةفرعملا ناتلعل ل من لاقف كعش شه سفنيتلعلأبان خاف ثاتكعالا ف 000

 5-5 وذو 00 ل الانا دارارع

 م 3

 اولاف مرحت ا عمدوعجس ا ذاق ءزمدلا ىف 5000 2 وروارغضو مرج اذار

 ةغبانلالاك رافسا علاق ٍ
 6ث و م2 7 م 2 ص و ور دو تاس

 رافد لكى 3 رثنغو * 1 نءناس د ى,ت.خدقل

 قهلوق م رحما مالثمالا ا امهدحأ يطتتسلا“ نمل ارهشن أر .ةصل اديردنس نعىرهوشسا ىو

 00 رىدلارسفدسع و آلا "ر ةصال اوةماشال وى ودعالث يدلل

 ةيشاملا بيصت نطبلا فذوكلتةمس ىهلا فرصا !نعةي ور لاس ذوب تعممدسعو: اكو

 مس هملعهللا ىلص بلا لطف دس عون لاك برعلادنع بردا نمئدعأىفو لاف ساننلاو

 رفصال هلوقفةدسعو أ لاقو عاجاذاهرذوثتوناسنالا ىلع دتشت امنا لاق ولاق ىدعت اهنأ

 رفصملا مرج مهريخأ وهو .ةءلهاخلا ىف هيولععشن اوناكئذلا مل اهيدار هنأ ضر رصلا قلاقد

 لضالانضاس اذكع



 شم ' ارا فرخ داصلالضفإ 8

 هبا ]مه ىذلاوشلارئاسلاو ىزهوشارن كلا مهضعب ىتودوجأع خلاو هرب غورص يل

 نارا نياغنلا درر عار اوىناوأ الا

 9 نس -9 موو وره 0202 ا

 ارب لءتوارةصردحت 0 اريرك نااهالخنال

 ْ فاه نوكينماورْثُصامنالوناندلا هع توكيت اما بهذلاان نإ صلاة نبا لاق

 ّ رفسلاورفَسارَْساوامْدوُطاللا ىمبى د ةهباسشملا نمامهتنب امة ين <الاهنملمْعتىذلا

 متاح لاق ءاوسثنوملاورك ذملاودخاولاو عسجلا كاذكوىلاخت "ىذا
 لن هع وع و هم ىء

 ريصمي تاما ىديتأ أو 22 فرضك يبل تقفن امنا كرت

 حرار حرالووشم وقعت 0 نأ .اراقصأب تسل لاق 0 كلذ لك“ نم عما و

0 

 نمعءان الارغصد قولد رع وراشع ا ةمرااولاق ممن «سلزمما أ أ ااولاقو

 بيذهتلا قورغص وهفالخ ىأ اروفضو اركض فص رسكلادّنَللا نم بطولاو بارسشلاو ماغلفلا
 4 و 5 9 4 2

 ظ ىئاوملا كالَعمنودعي ءانالارق ارغضو ءانفلا عر رقنمهللاءذوعن لوقت برغلاو ةروغصرفضي رفض

 ندير لجوو اتا نم هرفصت دب :لاقن و ءانال ار فصوار اريغص هر صد لح .رلارفقصتيكسلا نبا

 ىأ ًارغصمو هذ لجزلارفصأو هقلأب اك نمرغسلا تنلاريفنا نمت وسلا ر فص نار دخلا قو اذكتوسلار فصأن اهلوق

 ةرث ”ادلاوهدتهلا باش ىف رص و دام ارسل وذل رصد |وةردصم لا اورقَدفا رغصأ ةباهنلا فو لصالاب
 2 0 ها نا ظفل طاقسا توسلا
 مع

 و هس سر هم 2 2 5و 35 ا

 ةروغضملا لبق :ةرّشضا اوةر ردع واتالا ف كيت تيما قو هع تلا
 ملكك

 5 رص تيورشاو اوان 1ثدا الأ نه ارفصا هخامكن 1 الدان ادعس 6 الا لمان

 8:5 مأ قه ى

 ةلوزمملاى هةر 50 نقلا لاق و نعل ن :رماهو ام اوزهملا ىهلاستقو ريسكتلإةديدشتلا

 ا وهو لاخ ىاريسحل ع نيرشصوه كلو ةنم مل او رتل ندمت خا "اكامنال ةرقم ماهل لتنقو

 اياننغل هرسسفوة تهتم نيغلاد رعشاو رواق قم قلافاغحملا نعى مهنا رخاالاةثيدسخلاك

 لءلذلام_هاوقفلائ تال راغصلا نموهى رمش را لاق ى الطبقي كدللف
 منوم هو  :«مرعو

 نطملا5 :رماضا من ىنعملا امتزاج ظعوا# أنت 9 *ىمواج ادرس عزم ةثودح فورلادمو عدم

 | يلازم او هيلع عقم ةمقنطنلاىلا بتنا درلاواهتطبر ومشهد شل لان أرقاما درذ كيف

 كان ادن (1لوقي ةرذعملا فاذسهو ءان كرفس اذاوءانإ ام اهدرطل الوعد ذاخأ

 رفا ازيعيدجتالار واسال لوانفقي ودقدكاسل هةدكالا ابويكم كانا !قيفشلام 0
 سهو وع

 | تيدا اةدروذالو# ةمرلاوذلاف تير فصدخناولاءارقفلا تير اغَصلاو لانه شبر اشالو



 50 ه ”_ 89-

 لاك يا وإلا ركسلا عقوم قوفتكقيوسلاا بلح ودك رفات ترف

 ةراققلاو اريثك اذهل ثمل معتسسم ردو 7 ىلعدارفالا ينل ع ةوأف ةيمامقر لاق اذكهو

 كلذإو هترغصل هار أهدي سسنبا ل اى قحوع سييراغصلاوةر رص ى اًريغتف ودام تاب نم

 ١ ى وهم نه ع سد هريث س

 رقش ا هيصاول ليخت ضفن(ك 00 و لا ةمرلاوذ لاق

 دك عبخاو حاولو وللا زاب ل هحولاه نمر رهقضلا نط ملا ىف ادرس

 ترب هلهان ىثعأ لاق فيِسارشلا رعواجلا تلاد ةصلا لمقو ره دهن د>او ل قو ءاوم
 5 دم هل وودوم ه 1 ١
 رعصأ اهفوسرش ىلع ضهدالو #3 هيقريردقلا قال ىراّسيأل هانلآ

قي5 :ةعوحاعأ ملا ارجسن هريخ هلل ليدس ف ةرغصثم هدخلاىفو عوملاانههر مصل ا لقو
 رفصلا

 ف سد

 صعل ع نطملا فةيح برعلا معزتاهفر ةصلاو نطملا شّئحرفصلا ل قوّىَللا نمالخاذا بطولا

 2 نطلا فت وكم دو درا م ا

 ىأىرغساذ_ه طال. المهاوقو هلتقاميروادج ناسنالا هنعر ةصرق ذ عالض دافعا

 ميم 825 نب

 فيفتي رفصدقو قسلا اولا و رش

 7 0 0 ا
 ىفقرعودو اطل عطبكاعي نطبلا ىفرتص'الا املا عامقجا مضلانر افصلاو ىرهوما .ءافثلا
 4 هَ ع ل 0 5 2

 روفصملاو ادوصقم |امدك م دهنمحي رد ةنرقب بلكلا برم شحوروث فصب جامعلا لاق باصلا

 رفضالا ءاملاهنطل نمحي رد ىدلا

 روغصملا تان بييطلا بصق 3 روع دال كسس يو ش

 مس دوا

 ندع رو مدلل ىذا دن علو عقر ءلكةنربزوثلا قش أش جيو

 و 2 اتم ه

 نكاوهىبتقلا اه ر لافتا ةرفصلا هباصأ الحر نأ لث ”او أ ث ي دح فورا قرعهنمو

 نانا س ابعلاوبأ 3 وهاس ير تسو روفصم 0 طملا ىف ءاملا نا
 00 و 9م

 0 ةماو وع

 ري أركب ا ورفمل ا |ءاملا نمذوخًاموهموقلاق

 « ته 5 6 ما 3 و
 نمدوحاموهىل_ءقو اعئاج ناك ا ذارةصموروفصم ل جرو ةَرهصةد اولا عومطلاوهو

 لقعابيفلوزيمانأ ناك اذا نونملا هيرتعب ىذلا مص ىئ هنا لاقيو نطبلا تام ىهورّمصلا
 0 ه همت س تا ه , . .8

 ساحمأ | نمدرمضرفصلا لسقو ديملا ساما ارفصل اونارفعلا نمئئشد هرووجدسك اواكمم ال

 1 أ فلا ل ا كا نا 0 َ
 هدسسئ الافق هدحوةدسعىلا نءعرعصلا قةغارفصأ اوٌةرفص هر دحاو+ئهرفصام هوش لسقو

 ىف ىذلا ناولأب تئج هلوق
 حاورأب تدج توقابمدتم
 لحام_,نملكل لديو ها
 يعم مأ دعبتبلا



 بابن مو سوماقتلا فاكمرك
 امكحاصصملا فاك اضيأ حرف
 مظعلا دض ىععامئمدنأ

 ىيع» ىمأ

 1 .٠ نوم عو س -

 م اثرا ارغاص لبر غصواراغ توارد د

 ت2 5 سس

 ناط.سشلا نيبال لجو وك « يح رغاصت كد ٌتاقاذا ث. دا ىفوةناهموألد تركو

 اك الس قو ناوهلاولذااوهو راغصأ او رّدصلا نمن روكي نازوحيورثالا نا لاك ّقَححاَولَدكُ

 ثيدح ىو مهناوعو مهآذ ىأن يدساطلار ًةصونيتفانملا معرباههنعهللا ىضرركبايأ فص" ىلع

 (رفص) عترتنار ملا نع بورغالٌتلام سما تروا ارغص» ةمل ا لتش مرد

 نبا اهاكحو اهَلَس ءامكلذريسغوتابنلاوناومملا ف نوكسحت ةفورعمداول الا نم و

 4 م <85 ء

 لاقو هرم رهو رشظ اوه وراكصاو زر دس دقرااوسلاشيةرقااواشنأ ءاملا ف فار ءالا

 برم: موهوالا ليالا نمدوسأ ىَريالل يالا دوسر صل لارسال اكىلاعت 0

 وأ اهضايبةاشلا نماهوأطبا ىلا اوةسأك ارغب الادوس ثرغل تمس كلذ رص

 ىدع ”الالاىودوس' الارفصالا دسع
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 بد لك اهدال و أر ددص مرش 0 قاكرشا وهيم ىلح كلت

 و 2م ةهمو2

 هس درفص) ىدحر هدا كمال ييصالا لا دز ةيسرافابو مس ىذلا اوهو رد ص سرفو
0 

 2 هد هر 7وود و و هء22عه< وو

 نأ 00 0000 الل 2 0 0 هق هرعو

 ا امندا 7 ايقاف بلاط از علو قدمو اهوا كارد د

 ب” 5 ا

 اص انو ىرشصا ءارصاضنعهللا ىضر ىلع نءرخ[ثددح ىفو ىريسغ ىرغو ىرفصاو ىرمما

 ا 0 لت زعأ جاضوسوميلع هللا ل يتلا أ ثددحلا ىو ةضفلاو بهذلادب ريشي

 الو ارفض الفلاملاسقيعوُُاةْاوةضنل ءاضملاو بهذلا ءارقصلا 6 اًضسلاو

 س» مر

 نةبتعلوقهنمو ةرشص) هَعيصَبوُدلاَرَْصو امتولل كاذب تيعررملا نم 1 لا ءاضسإ

 ى ا نم تسارفيم الب لعل الةعببر

 7 بي الا تو# يدعو

 دكت ل ىذلا فلا ماسلا لاقت 2 ىهلاقيو هسارفعر هنأوةلب ”الامامرتسا ارقصما: لهج

 لاق هن هدر ةكنتنشلاو مات واو هورس ن د ةييمكل :ُط :رظمادارأل سبق مو دئادشلاو برا

 | 00 ىرذوملا ا مدل ا طارشضاب

 مُممالعْنيلا ةصملاو سوُقلاءارقصلاو طارضى أ ةرغصلان الريفتسصلا نموه هسا 0
 هه م موو يمر هت هبه ا اواسمسو ١١ سو

 تفحاداف ءارغصى هو اريد ف نحت ةسماعةرع ةيرضذدل اوةضسسملاو ةرم ثا كلو ةكصح تصل

 تصحح رع



 كاسي ات م ا

 اك4__(رثم) _ءارافرس ء داملالسق
 لافعالا صعب لاق 2 ةريغصا متر ةيرقل ١ تا و

 ومص 8 ست ه و

 ا 27 0

 هو <27 م5 <

 رسوموج»و 0 دعو 000 ا ارز نيبال ل يصمسا يال

 ةسشساعباص[فءلوق ىعموهو اهل ميلظعتلا ىلعءىيصام نم ببث ىناعجب ىجيريغصتلاو هعضومىف

 ع ه2 هم 2و -و

 ءامهدلا 2 1ثيدحلاهئمو ب>رملااهشيذع وكمل اهلي دان ؟ىراصنالا ل وقل ذكوءارج
 هودرو اصوعو

 ينادي كد اذ ىفئشلارغصي نأ هتنواهلالن وهتاهر سو ةلظملا ةنشفلا عي

 تيهذو تاب له الا موقلا كاهبهلو ةكدت اذؤصةنهلس داو بطا خل ارغىربقخلا ءىجعام

 و و سو

 ايوب نقشت او بنلسعلا ىهباماهنمويسي وفا ههلوقكم ذل“ جاما دواميردالا هارد ١

 ءىحام أ متمو اكد ص ص خأىأ قّيدصوهو سسلا اذه ىلع فارع لوقهنموابو !١

 هللادبعل ارعلوقكلدن مهحدملل“ى جاما نمو ميصأ اًلْيسقو طئاخلا َنيودمهلوةكبي رقتلا ىنعم

 مل ا مةر ج ءوو ه سم #7 وموعو

 ملسو هيلعهتنا ىلصهقنا لوسرثل مك ةورعلتلقلاهران دبور ع شي دح ىفوالع يلم ضنك

 ه .٠ 4 0 5 5 7 4 3 ب ب . . 78

 طيض نع هن سر غصتسا ىأهرغدفةورعلاق هنس ةريشع ع صن لوس امعنباف تاقاريش ءلاف كم

 ١ 5 ع ساق <

 ٍفالخ نينا - نمراغصالاو اضيأ ارغغ فرك دّيسو هلهلنا ارفغلاو ىاهرفغفشاورفو كإذ

 راك وراغصاناندنحاهل ه هيفمطلا اون ىلعل وعاخ ..ءابلطاتلا# راكألا

 ناكر لتودادصو ورح اهل ن عملاو هتميراذاامنينحاهراك اوهتضُقحاذ اهنينح اهراغَصاَ

 سم هو هم ساو و لك

 ِ :رثكوهو فرت ى أدير صو هنو ةر صن الفو لطي لري غصامتتةر خصم صرَأو 5

0 5 

 ا رخص ىأ ميكو موقلاةرْغصنالذ كلذكو م هريكسصأأى أ هس

 الا ىنر صام ار الا نبا كو راغصلان 2 ةرغصل ن نمان أ بعللا 0 ىماذا برعلا نايدص

0 

 امضلا ردصملاو مذلابر ماك ميلان غفاراغّشلاو نسال نلعو صام ىأة نسب

 اذارغاصوهفاراغصو امص فسد ب الف غصلا ةيثيللا ا |ًردصو نرسل

 ءار ا اوءالذأىأن ورغاصوش ودي نع هب زملا اولي يد ىلا عننا لاك هيركأ ومس ضلانئشر
 - 3 و ع 9 د

 اميدلاف ربك ااواكت او مهىأ هللادنعراغصاومرح نيد !اسص.ٍبسس ل>وزع هلوقوزاغصلا 2-001 ع٠ ات 2:2 ته 2 59
 / جل ص 0 َ 3 هاء 582 َظ :

 نورغاص م 0 هلوقق هللا هجر ىفانشلا لاو ةديياع الا

 0-3 وود

 عجبباو يضلاولذلاب ىضارلازغ غاصلا اوردقلا فريغصلاردص هراغصل اونيإشملا مكح مهبل ءىرجي أ

 س نرعلاثاسأ 107

 'اذكه بسلا اذ_ه هلوق

 مو طقنريغ نم ل_صالا ىف

 هررحو هح ال_صالدتمل

 ىيعم ما



 (رغص) ءارلافرح « داصلالصُق ا

 1 ةمر9  قرهدؤ# ص اسوم يددو مم
 ردسلاك 0 ةرمتفلاور ريعضلا 6 راعص 2 زامل اريعصنيهسلعت )و نارعص وأريعص 9 رعصأ

210 5 

 وهدديسنبالاقداصاب لوبان (رتصإ) بورخشلكس أر انوش
 ةعو 5

 تشاهمرتعصلاةفن-وألاك يعاب الوملا نأ اهدكلعس هند حاو تاب نكاد

 ُُ مص

 الإ هيك مه شعب و لاه نيا عسيلع ىرهوملاة جويس نسو سن برعلا وأب

 لحرىرهزالا ةسقار ِء رعرطاشلاىر كا عضوم مسأرتعصور١ ريعشلاب سس .الثلبطلا تكف
 لدم و 6 ًُ «و <

 رفنعصاو هريس ف تدج أ لبالاَتر 2 6 ص اماني رك ىف ناك اذارخالى يعم

 فوالااهر ا ارارف تعرسأ آو ت تق ةرشنو تر ترعدا اذار جا ترعتَمْصاو ربا

 ترفنص»اوىورو ٠ فاو تقسو بي رجلا وىنارلافصي زارلا لاقت قررا

 دشنو هت ةرشتو ترن توقد ازعملاكلذكومديس نبا لاك

 فعسلانمزاخلا ىزعمتردعصاك * انلابتْن م ههورئالْناورغالو
 سل اس سأل صر

 رعصلا ( ردمإ 5 ري كل . م رغد سلاكى شامل ارفتعشملاو
 لو سدو

 رصف ةراغصلاو مزارات متم اف الخ راغّسلاورَعسلا دس ركلادض

 ا مو مكه - 2م ينم م

 ريغصوهف ىارعالا نبا ن ءامهالكا اًرعصو نيغل 500 ارعص 00 رم عراخط

 امهياقتعالالاَمف نولوقي يذلا المت واوقي نيد اقفاوهيوبدس لاك راغص ع جلاو مضلابراغصو
 0 3 / هدو سو

 ؤرعوادش اءارغص ىل لع م ا حو ةداوإوةبلواريشك

 ه دكه

 مادا و 0 5 اواششمح 0 ًءاربكلاو

 ءاهلادقهتاعهنالا ذه ت .رذامناوددس بالاك رَهصلا حبة رغاصألا او عمجلا سساءاروغَصلاو

 قءاهلا اهلخدت ىتاانايسالا ن 3 و ةو ضرأ ل هأ الوامحت الواب بوسه س ءلذاعمجلاد-ىف

 1 ءاهلا وفم اشقلانولوةناواكوو مشقلا "اش لعح رخال َعصآلا نكل عجل اة ح

 هريسكم ىلعم ياجاماو 34 نا ر اولاوحن 1 وو توابع غاصالا

 ه5 م« 5

 الورغص5 ةوسن لاقي هيوبنس لاف ر علا عجلا ورغصالاثدن اتى علا ا نور مهنأ
 و دعه

 نو ةسألا تلقتثشناورغاصآلا لوقت نرعلا امععسو لاق ماللاو فلالانالارغاصأ !موقلاقد

 ًاومالاواعب ءرملاتاءانعمو هناسلو هملقءار م هر غصارملا نرعلالاثمان موتدكسلان با

 نسم 7 | نيج و هم 2 - 04

 ىلع لوألا يعض ريَغصمغُصلاريغشتوارغشتر صو هريغهرعصأوهناسلو هنا اهطيسّصي و

- 

 م هع

 اريغصو | عجورغص أوءرغصواريغص هدعهرغضتساو هب وبس هاك سايقريغ ىلع ىرخألاو سانقلا

000 

 ترغصاو

 نيس ا اا 10 اك ل لا

 7 1 اة 1 ل ا 57 : 75 ١

 -.- مي

 1 المح

70 ) 6 

 ليك يق” ٠
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 ل ا



 كال (ربعض) ءارلا يفوح دب داصا !لصف ٌ

 < و ءع هو

 ىلنارعالانياهدشنأ | هلوقو اهك اهكرعصأ ناك

 ماه س2 تم يع

 م 5508 0 ىفاّدالو همم دعو
 -ٍ مس م

 2 ه7 مب -ِ_ٍ

 لاك ديل :رعصمبرقو السم عياهرعصنمرعصاهيفلاق

 تامعحو م 0 2 هو و

 اكس اوراحادهلااذا 5 ارعصما,رقنيرقدقو

 ىلء ولأ ل اكو ةصاخةقان !|قنعوفةمسيرعيصل اورعصلا نموهوربتلا ف ٌصارتعا ير عبصلاو

 سلع سسسملا لوقو لاك قولا منكي نبل لعالم رد تلا
0 

 مدقمةير عج هلا هيلع حان 5 نات د نعمل ىتات دقو

 اخ كرم عاشو رمل ءدصاا دعو ألاف وار رق اهب مسون دق هنا ىلعُلدي

 لاروع :رعمسملا تلقالإف ل جس ة فص تنك ك نأ اىألعاَذ 66 هللاق تسلا تبلا

 نا اا هو تأ اللا نوكمال ةماعلا نأ ى عي قولا يصوم

_ 
 مو <72 5 ا مس د دو سس 2و مع د ماخصو سا

 رسما للا لمس نيم رعاشلا لاق ل :حي رحدتفه--رحدررعدتفئشلاررعصو

 مس د ووروم مو م د ود و هده س أ

 ابار سدقو اهدي داس يورد رةرورحتتنراي “ | * ٠

- 

7 
 ل د ءالصهفامهمشولفأمل اولببال !لةسنو ه :رمث لجل كسور راعَص

0 
 هه, و وه م . 

 6 0 ات لات اك اي خصرراعملا .قوةماعُ 0 شه قوى ملا لذ طاأ ةرقدلا 0 ءدلاوريراعلا

 ل ميلا »اهلا توورحملا لنج لع يما عامل اور لبقو يالا هيسشيدماب ا

 ا همه ع سوم دبي

 اودجتلو 1 لود لولا كاذالولو نويل او آلاق هن 4 سلا رج يتلا مب

 امهم راعصلاالاا ودل 0 يع عاج ىلا ٌقروأاذا دشنأو ةريدتسمل ةريغصلا |

 1 عود

 ةضلا خيولالايمط عل ٌقروأ اذاف دنصلا ىلع هاسيتوقو هنوف هلوعمن [ىِعو ا

0 

 لود حتا و وعلا دولا وهو راع ْل | ارعصلاو غمصلا نونا

 و وو 8 هم >5 9 000

 نوكي رورعصلار منا نع ةرهلافو ريتلاوخ ىقو ةيوتلمالا ةرورعص نوكمالو ىودلتو

 سم أ هدحاو عياصالا ىهو ناوطلا نر شانالا راع مرقاة بت ورلقلا لم

 2 ,ه 00 0 - دب نا 3

 ىلبالا ترعصا لاسقي ديد ثلاري_.ل ارارعصالاو حاصفالا لقانا ف عسلابإلب ريراعصلاو
 رصوم هما ءو نإ - هم | 8

 زرئعصأق درشو 50 ترقدماو تشحشعو ترفدعصاو لد الان مل نارا

 ناز ميلاوديدشلاز عملا نبش هناكم عجولان كاد الا ارا فنونل ماب وعش

 اًومسدقواملا ن هدجتامريراعصلاورعوت أ لاقو هظم مَع !ضرالا :رميعااوىرعتم ل جرلاقي

 5077309097501 77970701527707 اشف ا عتمة 6 نتل اقم## 5451117 ئةو دل نكي10910:18ر 317ج هيلا ج7 تلر1377321537013706127017::7 7 اف طلقات تقتل ظتتق>



 (رعصأ ءارلا فرخ * داصلا لصف ١5

 هو لنا ءامسأ مرا كردنالا لاعادة ارا لا

 لاف 'يرقلا مالك نادت المنال سول رأوا ماشلا لقأ قف اتي د تعا راكب نم

 ىرهزالال اف  هنمضماخلا وهلاتورذللا باء قدس :ولادأو 25 دو نيلابراطسمل لاشو

 تن عامرلا نئدعرغش قراطملاءاجو لأ ءاطءاتلا تءلقراض م العشم مط راطممل

 نبا ره ىلع ورمل ىداءالا باك ىفا دم هندحو كل ذكو لاك ءارلا ف.ضختب نيعضومىفرجلا
0 

 داصلاب رطيسضمو ةطصبهدازوئرقو ةغلداصلاوزحملانمدوتعلار 2 "0 ارطسدجس رت هدمس

 هولا فلس لا (رعم) 100 دلاا  اياحمرما اونيسلاو

 قذعلا فل موهىل قو ا دالا وامام اع ةصاخ دنا ليما رعصلا لسقو

 هل ص و

 وللا لافزركلا ناار عاسو مدر مص دقو نيقشلادح أ ىلاهجولا فبالقثاو

 ا م 8 2 ه<ع ماو صو هن

 اموق.فهيردنمدلانقا #3 0 ممراتشلا ذاك مياس

 هقنعهنم ىوأفريعملا دخن“ ءاد هرعسصلا لس قول دم موني نيل ريكسملامأ اذا لوقب
 عم < س نم قا 7

 ءالعلا نب ورعوب ا هدشن أل هدو أ لاكر عصا وهو ارعصرعص و
 . ا ت7 دي اة دحلا» .٠

 و مم ه5 صاغ © ىاوءض ياس سأل سرع

 ارعصمداؤفَت ابكر 7 * تقطناذاالداهلىرتو

 ق7 وم 57 ووو م9< عما ع 2

 0 حافلا نمل نمل لورد #3 مو قْنقلا رده ىلارعصنف س ودى !لوقو

 يعل باص لاقي و خش رد ىلا لئاومّنوخ لاق ءاكح :اونن قس عمق دال قاسادع

 دى م و د م سا د ودعد
 رعصلا ىنارعالا نا دصورعص همفريكسملا لاقيو هقمع نم وأي ءاًددباصأ ى أد دورعص

1 

 و 0 35 23و ٍض >2 وع 2 + 9 -

 لئقو ةهباو ربكىذ لكعأن وهلم راعص كثي دسحلا فو ل ةصلاو سأرلارغص لعصلاو

 دانيا رناعلا لتيفاقلا ئورومهعو سانا : 00 ءب ود ل_.ةهنالر بك اراعصلا

7 

 هيد ا ا ا يس تب وا ويوم يتسن نا و وا و هت دم ف مق دو ياللا

 اقم هدي سو

 لاق ”رءاصتالو ٌرقو سانا لدحر عصتالو ليزنتلا فو ةعضوم قرت ذ يسوى زلاو"انلاوةبخما

 هات ارَكَم سانلان ءضرال انعموكساونألاقو ريكلا نم ضار 2 لاو ملا

 هناكركن مان راب مالا نار طل نعد لاما اروعضل اود ردك هرعشأ ورشا دمت
 هور عدم ه

 نيذلا سانا ةلاذر عرف ارارعساالا سيت سلا ناعت نلانلا ضان ا كيداتنلا لو ٌضرعم

 2 .وو ض ل رعص'الارعثالا : نبالاقو لئلد دو ًاهسفني بهاذالا مهيف سدل لمقو مهل نيدال
 3 عام هع <

 مقال صقان لان ءضرعم لكى أر رش كال نالفدعب ألا ل الراع ثندح فو

 اا كازبتو للم 1 تما انف ناك ال ده قو زخلا قلعتاتنىأ كاس

 رح ل 30 ل هلام ةكقمقلا د



 ا م (رطص) ءارلافرتم ع دادلال ضف

 هب دل 7ع بح ةموعأ

 روركلايني رارصلا بد 23 رومان ا
 0 0 - و

 - تمم و ا و م و هو 5 سود م 7 8

 ٌروركلاودوركلاننيحاللا بْدجِ وْ ءروقرقلا اذهب ىأ ءاطبدعبىأ ءنبلاى ”دللا

 فاكلا م د 7 اهقسار ترس اناكولا# عارشلا قنوكي ىذلاةئيغسلاَّل سوهو عج ْ

 -و 3 م هذ ع ةم مس2265 نس

 ةورءاهئازانوادلا لخادىفةورعىه هر عملا ممول رع ل

 نت س9 ه ساس تدع كن

 اه :رضيالوأدلاراصما نا « اهرصقترصما امآ تناك نأ كلذؤدشنأو ورا
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 لبح مارارسو هما ولعالم :رك امالارا رّضلاوةهاركلا نموا بمطقت ةةةرصلاو
 8 م ىومرم

 رارصقدرطلان ءْل 0 2 مولي قدرا ربرحلاقو

 تست سد يي

 قد رول نضل ول ل فرمنالا نبا لاك اما ارسصانبتأ شي دطلا فو

 ءاسنلاايشستوةرشداسلا خُةرشلاومهزك ئشا لعراصلايو عضوملبقو قار# ءلا |

 ةمرلاوذ لاك ىمل كأن عت مدقنةقانلا تررصو ىناعللا نعمذهلاجرا ظ

 ا نبكرلا نب اةناوفاسلا ىضووا ع ترص ليسارملنتراناماذا

 لطخالال اه عضم يلا

 لععمن رض باءاهيود أ 2 يَ و ءاممطل .[نمسجاهملا

 0 000 ور و

 نم يملا روصرصلاو ليالا, نم ماظعلا ى ضو رو +1 ل روس لاو طرا

 ةنيغ لا لاقيو لالا نم بلال اروص صرصلا كار ءالانبا ةغلنيسلاو هدلو وألبالا

 اولا «لبقو ب ا علا لالا نم ةسيارصرصلاو اد دورا وزوال

 دذحلا 50 م ا أ ملاوي بالا« مهو

 3 هو 10

 مايأرصت ضرالا تحتم ودرصرصلاو 0 نخدالان ا ارصرمهلارهظكت ره #3 دشنأو مضض

 ل ٌ

 رصرصو ىَدَسلا هيي برعلا ضعبو بدنا مك اوهو دحدخل الم الا ارارمصو عسب رلا

 9-ِ مسوس وةسضوع 2 2-لا 7و2

 ةركس هنركيحو ءلهك لاملاتلهكرداونلا فسيزهتلا ماسلا اعبتةرصارصلاو قارعل ابره مسا
 - و هسه س 2و هه < 2 2 2 وو صوم هسه 250 20 8 هىوؤرع

 فا ال اضيدمروو هل | دل ١ رد ةيرص هرمكو هم صر بدم لضزرو هن يح هةيصحو ةلكردهتلك دو

 ىرعزالا لاه ضماحلا اري ناراطسملا ئاسكلا بيذهتلا(ر اس يك اذكو وفر كا

 لطخالا لات ةسمورةغ ىو 0 عشوم ىانو كاسم نيا دأ

 انلمدقتةلكبدهتلكدهلوق
 اع ةلكمدهتلاكمد ركمحىف

 انهامناوصلا او لالا

 هانتكحصحام ر رك وهو

 اذكهدر .ه>وهوقو انش

 ركحفوا انهلصالا ىف

 3 هي بضم هأ هررو

 راسو جام [ىوع 95 ةقئاح اهيئاودعطا ذا دن را فصد

 107777777777227 حس



 (ررص) .ءارلافرح * داصلالصف ١4
 2 م دءء تيرضمو 3 3 رو هدو وا وس

 ' بيعامفالكو ضير رخل رالا صم قس ”هرطصمورورسصم .رفاحو هحبمالوةرورصو هل

 | تجد اةاناريساروادسر ريا كرا ا قتلا

 كد ءودم

 مو هس 8

 الاوان 2 م 0 ا رتب

 ةحاحلا ىهد راوصاهعجبو راسل قادس وألا احل !ةكاَصلاو قورعملا ىلعدتازلا

 كلذ نمرثك أب هريسشت لو ىارعالان بان ء ةفشحو أ هاكح كاست قا رام المح برشو

 فاطعالإ حالما ىرارصلاوتارغلا ن مدخأب 0-0 لاو

 امرا هلاوش أن نم كار كلااذا #* هبات ىلا
 م هس و5 - 2 2 >8

 ْ لاعبو « ركل تيار تلا د حاملات رميا نور ارس عجباور تح أ

 لصف ىفرك. ذيناةرارصو ناك ربنا لاك لتعملا ورك ذنسو ىشاقلا لثم ىراصلا حالما
 - س89

 0 قرورة دولارا جواس ع راصوهدنعدح اول نامل علاق

 ١ ءارصوجلا وراصح الملل لاق ودنردنا لاك ءارمصد حجو حالما ىراصلا نأ ىريصلصفف

 قدر 7 الوقع اوعي 8 | اراىرارصهعجب ون سحلا ن اسس لئمدحا وفارص لو وعد د ىلع و ًاناكو

 سو در 5 مد سو 2 ه_-

 راخ هنوسفلءارصو * ريزنيدَخو رح راش
 2 م

 ]| سلع بسلا لوقلملدي عجسمدنع :وهىذلا ىر 1 ريدلانالتيملا اذه ىلع الدحالو لاف
 ها هامص هه

 رتل هب دس وعلو 3 اهلَتوُدحْسي اصلا وهوةردراصأ اصن اع فصي
- 

 لاقةد-اوللقد در ررعلا هلمعتسادقو

 سرض بدي مى 27 دوم د<

 الا بلع * هيرضت حاومألاو ىرارصلا ىَر

 ىوهطلا لمج ب اخ لوقكاذكو

 : رمت اهقوواعيواروط روطووأعت #4 ةلساريع ىف ىرارصلا ىّرت

 نعرف ام هنعرب نرعلاراعشا ىفهارامل ادحا اوىرارصلا 4 ءرهوحلا لع تسلا اد هلو لاق

 بوسنمىرا راو لم نارصقلاب وسم هن اك ة مسنلاهمقءاملا نا ناظف ىراصا اوهىذلادحاولا

 ىعملا اذه يَ لي ولان آل عكادبو عجالدحا اووه وهم صا لج رار راوحوراوتملا

 باودولاق ليعمل انفي يزد ماادري جر يا ووس هوك

 م هرم 5
 وهو هل. ق تسب فل عفل ل عاف هنالءابلا عف رب تدح حاملا سداشنا

 ان



 ١ (درس) "افرح مب داملا لسن

 10 س ني ياض ع

1 0 

2 

 أى أ ىرصأو 00 ء| رقلا لاو و
 ويريد 2209

 لق نعى اولا كىرصأ أو ىرصاولا ف اهل اهءاناول وح لعشلا ب هذمن ءهوريغبنأ اودارأاكف

 لاب نم ىشسع لوف دردلا تفقس لا ءامسالا ىلا لعفلا نمار لاو 1

 00 > مص هأوارسك بدنامىلا اًرغصناك دم كلذ لسعقم انعم يالا نملاقمف ضفخح ا

 م و

 هموادو همزلاذا رار ضارصن ثلا له رفغتسا نصوصا مثيلا فود : /بنذلا

 هر نعومي ديوالاو رسل ىزسسترازكك او
0 

 ءارصةرخدو نولغب مهوددلعفام ىلحنورصين يذلا يرمي وتب دا ىفو هنمرركت ناو

 ماو بلا مصلا نمر أ او مالك- 000 : جيل وسور جو ءاسْنم

 1 ىارعالاّنسالافو تن ا كل :تلقاذاف ئروراَصو ىرورص عملا ذه اولا دقو

 روراصو ةروراصل بر لمقو نكن :نراتسلا "اهنا وج ا رخآىلا هلو !نمكلذ لك

 ىتلاةغاتلارعشوةروُرصلاو ثنؤملاكلذكو ءاوس كلذ فعبمجباو دحاولا جوت, لبقو 7
 هر ةزوزص لح .رىامعلا|لاكو مالسالا ف ةرو رصالث يدلا فو ٌنهكر ىلع رصأ هن اكءاسنلا تأ م

 ىهامم فوضوملاث دن ل ءاهلا تدل ةرورصةأس هاو ةَرورص ل حز نحنا لاك ءاهلاالا لاش ال

 ثينأت ل عش ةياهتلاوةياعغلا غلب دقدمف ىهامب فوصوملا اهنا عماسلا مالعال تةملامغناو هي 8

 ا ضعدنع ءارفلا لاقوة غلابملاوةباغلاث يأت ن مديرا ل ةرامأةفصلا

 اقرورصلاةن همولاق وراس عجيداَوسم وق #هضعبلا ورصد ع ارارارص

 لكتلاهنأب مالسالا ىفةرورصال لسودملع هللا لصهلوقدسعولأ ريفر اوعي كيواَسو

 نمسلاذ_هلوق.حيوزت اال لوقي نأدحأل يني سل لوقي ثدعلاام-اهلعش حاكتنلا دا

 0-2 ل . 5 م 4 .

 نكد سوس رن

 هددو 1 ورم صدد 2( سورس

 قلق نمدارأ ارآلمقو كلغ ذياب ريالا بالاك و ءاسنلا ل ارتدقىذلا بهارلا ىعب

 لخرلاناكولاق مخل ةمرم تفرعالو تمام ةرورص فا لوقي نأ هم لبقيالو لق هوم

 لق مرا ىف ملاك وهيا ذا ناك يم ) ةبعكلا ىلا اكواد لفل كور اذا ةماها1ا ىف ْ



 ل سم

 عل ' ءارلا رح 35 داصلا] هذ 1م

 الا و و :

 ةنورعماهوضو ضارة هيض امارس لاو مها

5-5 

 ا فن رات او ى دان مالسسلا هلعلب ري لاقهناثددلا فو تدين ملا وردم

 نيد-ن نار عبد د ل> فو ٌدشلاو عملبارصلا لصأو نيخسا لعفب اكان عما ضيقمىأ

 قرطلا ضءرىف ءاجا دكصر:ثالا نسا لاق هنددنسا ذا دنوزص نيد ”ك«لملان هرمدمل 11

 نم هناررصئاماسرخأ هيلاامدسق:نيمضن لاق هنا ثيدس 00 جارد فورعملاو

 ةمص ل 92و 3 0

 هيدي نالزورصمربس الل .قدنمو هنررص د قف هدعج* و هروُدص ناعم امو امالكلا

 سلو

 لاك قيل هلع ىلا ءاديت عد ريتسأب 00 سماع قلو د تبا و هقنعلا نع

 0 اقص سمى 5:5

 : ا عاقساللا يصتواها وا برص واه دامب راهو غلوم وهوالأ

 كلذو فلالاسرفا 82 ؟اولاك اوعقويولا ذا هسأ انك اابهجم دان[ سركلا دو دلاشن تنكس ! !نبا

 زم س ه9 69 سي مهو 3 موع

 ارم « نذالار ارضا ى 3000 ميم دس فرقتلا روحت | عجاقا

 رصتاغاواهةعفاراج اذ ؟ةددحمىأ هناداةرص 2:1تءاسواهاوسو اهمسصت ىأ اهررصف

 ضاخينأل بق“ ةاملا ى ا اًارصا عزا رص لمس نبا ريسلا فتدجاذا اهئاذآ ]1

 قولا وتيِيِارَرَس عزان 21 وم 1و لبد هرعت سلا هل دس

 رهظي نأ لبقو ب بصق يامي لي كاررصلاو عقلا بف حري ناو جدلا فرط ردو

 9 هص ق0

 د الذود رص رص دقوةزرممهندحاو ممقلا هيفجر خي لامليملاوهةفيتو: لاو

 ويح ومر سعالا ىلع أ لا ءز و داضا رماد ع :ولأهأو ر يعارسالا صعد

 رخال ا: ماهناديزونأ لاو دجوة عز عى أ ىرصو ىرضو ىرصأو ىرصو ىرصأو ىَرص نم
 سل دعا مس ع

 ىرصا عش هىدنلا 0١ هه رغلاايانثلا تاذٌتاعدف كلامو دشنأو ةَعقَدسىأ
 و ع رع

 ةالصكلَل_صأ لف قعاهدرت ل نا مهلا هتقان تاضنيح ىدّسألا لامسلاو:,لاقو ةقسقحىأ

 3 0 "كسلا نا لاقو يي ما

 او رص لو ىلا عت لوق نمو هءلعتمِدو نق اذاءوشلا لعتزرص أ نم ةقتشم ىشو لاك ةموح
1 

 رصاكلوقن ههسفن بطاضخممن ”اكىزعا ىأىرصأ يهلاو أ لاقو نولعت مهو اوأعدام ىلع

 | دقو ىلا لاو اف حامصلا قو جرو هيف ىضلا لع عذرا اعف لع

 200 تمص توم هر 2 ورد

 اعد فةحبوعل اهمامز قلعت دقو هجقأي ناِصاقْك دبعال ىلعاهدرتل كدعا 30 00



 ا

 1 ورام تاراةيركو داماوجل

 ىأرص النا مدار ءالانا ءاوساهفولمعتسيزل ودنا همسي ضو راو دااكلذكو اذا

 ارامكس مهر لاية لاو 4 .:طاخ قنلا ف كل لاَش راس دلو مهد مدنعام

 ةعامللاةرصلاوةبلطاو حاصلا رمل ودكم اودصصلاةرصلاو هعمج وهن أو هد م اوهضيقالا رم ايرص

 سدقلا ها لوقرسفذق الا اميركلا نمةدّشلاةرصلاو |||
 ات سس نن

 ل :ر(ةرصقإع رحاوج #3 4 و دو تاداهلانانعأف

 هل نبق ةمّدقنلا ةثالثلاءوجولا لقي ي ةرئاسدقل :قلمقو تكلا نمةّدشلابو ةعاسمل ارش

 ةمرلاوذلاك ردا اًرصهعجو شطعلا ةراصلاو ةفطعلا ةرصلاوهرحةدشو هندش طولا

 هالو رالف 20 نام درب 0 منا ثءاسنا

 يهذفءاملا برشاذا هنراصراجلا عصقلاَعبو محاذير صو لسا نار رص لارعالا نبا
 .٠ 11 7 ع دوما ى. عم 000 1 ا 2 1 0

 ور< ع ىأ ىلع كادبيعولاع اهرب ' ارصعصقن اضيأةمرلا ىذا دشنأاور ' رصاهعجتوهشظعا ا

 ىداوّتلا دست ىلا 0 هلاك جر ئاز كلامنا لدقو

 ةقاسنلا ب در صو ئرغواللا "ايفزآزت تلا روي الئ بط .رارعيلابامطآلاريدتوةقاَنلافارطأ ىلعأ| ٠

 لجرالحتال م هداف و اهداواهكضر الثا / للا قود انيخومورازصلاه 0

 نوران نزلا اهلا هئافاهساص نافيا نأ الا موملاوهلنابن 2

 57 يوضح

 اذافارارص طاررلا كلذ نوهسيو ةحرراس ىلا اهولسرأ اذا تارا عورمصرصتنابرعلاةداع

 ما سم عموم2 21 95و م

 نحةربو نب كلامي دحهنمو ةررصموةرورصمى 43 يلح ةرص الا كل: تلح شع تحار

 2 هه 8م هه

 لاف و كلذ نم مهعنف هنعهّلا ىذ ر رك ىأىلا اها وهجوم مهتافدص عون ريو هدأ دوا
 00 ةهاس صان و وو ودهو

 دردت مل اهفال_خا هه هزرمصمد د ا او

- 

 -لووو)  موسو ثلث وع ا 2و
 ىلا #3 هوز نسلم نود ىسفن لعحأس

1 

5 2+ 819 
 ارصاهرصي ةقانلارم 71 ارسل اخ ن ها علا قال زلازل يملاادم وللا

 لاق رص اعجلاوهيدشيامرا ارصلاو ءاهعرضدسام 0

 توا نآدأولا نم ركالو * اهترصأ أ قمت دعحاقألااذا

 يلم دالْصَألا قواهنمسأرلاف 1 فلز 547

 َح ومصمنا دولا نمء رك الو » ا كلذ ا 31
6 

 ةما_س اناقردَ الةرصمهقانو فرعضتلا لد د ودع ىلع رطل ل 2 لاو

 (س بنرعلا اسأل 1 ١

 ةرامعرئارصاهعجو هلوق

 اهعجوورع ولأ ل أف حاصعلا

 هلوقح طم . لارا ارض

 2 1 ل بيبو كداعل

 ها ورم



 (ررص) ءارلاف رح #3 دادلالصف 1 5

 م و سوم رس ساس جاس

 رركمويغرب رصلا توص تعمماذا لو ل صل ضورصو صر ص كاذكو ريركت ل يلد هيف س دلو

 ع ربهوق :و ىرهزالا لاه رصرصو لصلصدةتاقرركت توصلا تأت در اذا لصورصتلق
 « وم ى

 نمررصاهلص لاقي نالوق هسفرصرص عر رتيكسلا نبالاقو لا د تارطرم

 لصأو اويكو بوذلا قيم اولاهاكل عفا اف ىطسولا ءارلا ناكماولدبأف دربلاوهو رصلا

 مدو- 2-2

 كر "أما تقال جوزعلاق ةحمدلا ىهوةرصلانموبابلاريرمصن روم را ارم

 لسقف كدا اهرحاوج» سدقل ارو سها لاهو ةَح'صو ةصص ىف نورمسفملا لاك ة ةرصف

 يقي رك ىلاعت لوقف ىرابنالانالاقو تريلاوهفتف قزف عاب رصف

 نأ نع ىؤرو :دكرحو تيوصتامففاثلاو درب ىأرساهيفاهدح لاوقأةالئاخلاةرم

 - 2 0 ص 1 و - 3 4

 |[ صوصو اري صو اصر صب رمد ورصلا هباصأ (تاعنلارصو رانا هيف لاقريصابي .ةرخ آل وق سامع
 توم 9 22

 حاجزا لاق اههجو تكف ةرصو هنأ حا تلبقأت ىلاعت هلوقو حايسصل دش احاصو توص

 ةداوسهن اكريرب حلاك امهريغو ناس الاو رب الا فنوكم حاصلا ٌدشأ ةربعلا

 ىلابش ٌتقرافاذا بررغلانم 0 م-هلتلقف ربأن هم ٌكبدصت اولاَك

 ىلابلا ةمرلام 0 5 ال ع ا

 لم هو - 76 9و وس ا

 ىلاعلاٍبق را قوق رصرسصت زا 23 8 ىلاقموادع ةداوسمكسص اذ

 تدضحَنا ى | تاقفإلاضغبأل اناث رمال لعن لات م ءاجو ةرسص اجو

- 0 

 و سمس 5 - ا ا

 هبمسهضعي صخو 06 "اطلارصرصو شطعلا ن هتيوصارب رص هاهم 0 ترمدرص

 و هو

 وأروفصءوه اصف از سازبا لع منطاج نرش تيدحفو رشصلاو ىزابلا

 2 ءوود 2 - وو 6 -

 اير صرصي ب دمار صوحاصا ذارصي وفعلا صلي هن هلوص ىم«نوللارمص أ ءدقىفر ط

 دانا عيبجرتو فيظتف هيفا اذافّذتما اذار ّصوهفكاذهبش توص لكورسسب نالارصو

 هدد م اه سس رب بت ص <

 ةوغفو ا اوردقم- ع“ 7 ةرصرص بت طخ ل كإوقك فوض

 مل وي

 ةةييربس يس ”الادشنأو ىزابل اورقصلا كلذكو كلن لع وكف عسر طخ الا

 ست مو و م سوح و ه7 مس 7

 يملا ارب ري درصي ل م ارم م تكلا 1 23 لاعلاٍبق :رملا قود رصرتصم زأد ةداوس

 7 و و 3 بوم و ىهوسو

 مرر ماا رفاه سف اذلا ب ستات صور ترص "مود

 ص ع سدو ا ساق

 وخر 7 سوبا أ ةيراسلا تراتصافربت اذنك م عد ىلا بطي ناكملا ثيد- 2 قو

 0 0 5 1 دبور "و ه سدو

 رب رصو توص أ ىرصو ىرم م 0 داصلا لح" ل الات -لقفري رصلا ن متلعتفا

 اذا

 1 نواوج و رمادا نت اد ل



 114 (ررص)  ءارلافرح ه« داصلال صف

 بي ٌودونأ لاك را هلا ئال ىًأردسلا ليل لّذم ىلع هتكرو ظ

 مث سو

 ٌردصأا ىدا داوه لشد رم م 5 وكل ااماذا أه مبمطاب

 اذا هير دصأبرضب ءاحو 3 وام-هلدر هال نيَعْدصلا تحف نايرضي تافرعناردضألاو ْ

 د 2 هما © ع و 0 ١٠

 «:ردرأو هيردصأ برضي نال 'اج متاسولأ ىورو نيس لايدب ردسأ ىورب و هيفطع عب |ءرافءاج ْ

 فرعيرلو مات ضو اردو ادت ع مطعب لاق متاح وألاك لساانرساو لانو

 ىلاعت هلوقو نيسلاو ىازلاءىوربو سكس ١ ىأ 00 درمان 9000 5 نما

 دش دو لجوزعهلوقو مريشاومنوةربدارأر دارت نموومهيفسن ءاوعجري ىأءاعرلارد تي ى ||

 وو هد

 ْ ااوركصوهنعاو هجرى أ تاكملا» نءعموةلاردصلا ةبنوعحرب ىأ م آس انلاردصي

 ١ لاق بيدسهتلا فرص لارداصلاو احلا دراولاو فرعنا كلذ لاك لاك هسلااورا صتاكملا :

 لوأت ناكر داصملانأويسةتولاعنالارداوصاهنعردصت ىلا ةملكل!لصاردصملاسللا

 اوم عمدواناهذ بهذلا هيف اهنعلاعفالا تردصامناو طذلساو ممسلاو باهذلا كِلوةكمالكلا
 - 0 : 1 .٠ 3 ١ 2 5 ٠ 1 .٠

 لوعفم هنمودشاىذلا لعفلا»بوصنااردصملا نأ لعا ناسك نا لاك 1 طقدواعامسو

 || ىلع ؛لربخد كول يل دس: ىفو هنرركامغنااءرَض هس رضو امايق تق كلذو لعفناا دمك و وهو
 ا 2 ة ه < 8 1

 لع هنأريسغكمالكل ارك دعم وشب /هبطا نمنوكي نت فخ كناامهدحأ نيهدودحأ |
 هدنعتش أن اوكا هيلع ارركمد,تادبىذلا ظفللادد درت العف تاعف تلف العفتلعذ تلق 53 ه ا .٠ 0-3 ل 2

 د لو سد

 كنأب هسطاخت نم مادمع لريخدكو تنأ 0 الاهحولاو ةدحاوت ص هعاسم-نم ْغ

 ا
 ةفص هّتفصواذاق لاك هتقمقح ىلء هلق ًاريكحوتل هن طر ددرف كل درعغ دن سا و ٌتقلقتل

 الوق تاق كلو ةكف بر عتل ابهّمصصخ ةفلتم عاونأ نماعو هتلعف هنال هيلو عفملا نماندهتفرعول ||

 ةغبانلا لاق ردات ناثكو عتوساص نيدعوئنلامايقلا تل

 سوو سو سو و
 رداص ةقرعم ن نحب ديرب د هدية نامعُتلل تاق

 00071 - ا 2 00 9

 (درتس )تيدا هار ارت كوالا ىداجءامسأن نمردصمو فورس ودها 0 ٍْ

 هلاثنللا لاقو بلع ع نعةوبخالا تيكا وهرب قود دما ورسكلا,شلا

 - دربلا ىأدا اركان مرضا هلتقاع يما تداوم و تاتا تيتا
 ف اع 6 هع 4#

 رصلا لاف صرب ربفاعت ةوقفحاجزلا ا اةديدش ل بقودربلا ةديدسرصرصورص

 هناكم نمتعفز اذا هنا او خيشلا تنقلب اكتارل اهفرركتسوصرصو لاقدر ةكرشلا

0 

 0 هرر ركسص امنا هلوق

 ىناذكه عضومرداصو هلوق

 هسينعم هأ هل مأتو لصالا



 ا
 ار سور نر داو

 نيح ىنعن رّدصلا :لءل لم ىلع هتترلتشلاف ودالملا نعوءامملا ن نعترد_عكلوق نم مسالا
 م - 85 م مر 5 9:57 : سد ص حس

 ا لاعق الارداصمهنموردصم عضوملاو عج "رف هنعجر ىأر دصق هنر دصأو مه نمسانلاردص

 ةموم نهم منو عر 7 ةر مم

 ةعراضمةرخالا ارد[صوأ ارد.نمو دارد مردصي هنعردصدرولا ضرقنردصااواذك ىلع هرداصو

 تم وم ىو

 ارد مرصلا نمريح ىوشلا نينم 0 ىوهلا ىذ كريما لبق ىَوهلا اذ عدو لاق

 سن مم © ع

 نما مد.سنالاق ءاعرلار دي ىت>يزعلا ليزنتلا ىفو ىلع لوتالاوهردصو هربغر دصا دقو

 نوكيتأماو يي - مثمهلبا يس اكىذدعتلاةىلعاذ_هنوكي

 ٠ ركعتي د ىو هو ديل ءاملان 20 واول مهن ال ىعمالواظنناد دعتصريغ انههردصت

22 

 | نشير راش لاو هدصقم نمرفاسملاعو>ر كير هتلابردصلا ىّسرداصمنوردصي را
 1 نة < ”موووو ةءاصصس مس

 مهرابخ مهربابنوكللتممعيحم يشتمل ةءناردصو 0 ا ملعملا
 »ل ص

 ةنحلا وب رفق منا ف مهلامعأ ًاردق ىلع هقرفتم ةمرداصم هئلهلادعت و 0 م مهرارشو

29 

 2 :ىضشي نأدعب نكع وعل ردك دعبش الث ةماق ارح اهلل ك كك :دلا ىو ريعسلا ف قدرذو

 ا

 | اًناكرا 0 و 42 :راناهتعر ردص ينحف ل ردا دو 13

 منابع لاف و ئثنةامعكياالورداسفلاو نال م. ماشملاىلا خلف اوراس رع

 نيتقانرك ذيدسا لاك مدر دريدا اووءاملا, نعثر دصيهنا» انعمرداص در طو موقالوئث
 ومع 2 0 89م و وه ا

 0 ولا 0 دراوقامانردْسأم

 3و

 عوج ىث لكرعُرَدَملا ل قو مك م سولو هضءاملا نعردضيو همفدرو قب رطفدارأ

 ىدّتيىذلل لاقي و مهاب ردص و اور د_صلاقد نعأ لكرع ودرولا نعفارصنالاردصلا ثدللا
 همه ع < ءوجغ و مو مة
 دالبلا نعّرَدصدسعو لاق ردصااودرو أ ىلءق هنئااذافردشيالو اب الما عا

 لبةمزالدشنأو لادلا تيزردسل تأ ذاق مسالا هسا ن و

 م اول

 افّدسلا فرعتىتح ةمطملارْدَص 31 يد 2 ملا ناهد ولملو

 0 م هلاعملا هد هذهبهنم صودا طالتخ اوك نما ذهوهديسم بالا

 اردص م هلوقو ردصملا نكسنلاورْدَسلا ىرهوملا ةراشالا هده 5 نمٌرْفو اةرامعلاا هده ع نهي حوا

 نو د رو #7جنممس <

 نع لاى نامل اورعوت وار ىذلا ى :رب نيا لاق ارددردص رد كلوقن مردصم ملم

 ْ ورعوباهاورام لب قمنبارعش فدو مشماو لاق ةَفْدسعحب بسلا هبوربهريغو ميمصلاوهو لاف

 منك امأىلا ةكمنعهيف نورد دب سانلا ن'الرحفلا مانأ ن معبارلا موملاردصلاو ملعأهتئاو
2-000 

 هن: حصرو

 او 7-0 0 ا عض

 0 ١

 تالا >> تيان رج ىف لح نها لطي 15 ني ع ناس وخط الا ولا مننا

 . يمس 4 نو

 انااا

,2 0000 3 
 توفل 7 ,



 ١110 (ردد) ٠ ءارلافرح داصلا!لضف

 ةالففصدىتا رلالاع اهو فوص د رادصت سبل هلع تا فاه تال

 ١ رادصلا اهنعّتَق ل « اهيفءانحولا س را

 عدلا وريغصلا صرم قالو ة:بّرعلاو ةدصالاورادّصلا ىو ةرذصلا لوا كار ءالا نيا

 0 رادصلاو :رهوحلا 3 ص عرذلان مردصلا لي كلاعب , ىمصالا لاوُدَردَصلا ةريبصقلا

 را لا قحنمىأ ةشراد_متاذركلتلا فود + | ىلريغم صمقداصلا
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 رم انو ا ال ةثئاع ىلع كتاندءاستللات دج ىو همر 1 عراخا ةأسحا

 و وه س 2 و هع" سال وو ع 31 -2-جح -

 ردصو ةراجلا ىلا ايعباص ند ام اهم لة ممدّةلاردصو الو امانغصو اكريصقلا ص.مهلارادصأا

 ا - 5 أ دعا اع 31 همر < همّ و92 رم هه, ايزل *

 تالا ىلع ىدااوهو قدس ىلا هطسوزوأجأم مهمسلاردبصو | مترا ما دقام ل عملا

 نيلطرد متيم هور ااا اممهسلار دس لم ةوراذا مّدقتملا هنالكلذب ىمتودب

 لاك وخلا هبصدش موباذه باعث لاك ديدشنيط عرار دك موردنعرلردَصو ملا
0 

 اًسالُتنك امو اهلى 95 5 2 رلار ان مونو كىلارعالا ناىفدشنأو

 كبس 1و ا ارعالا نس ا ا وهمداقموهملاعأىداولارودصو

 5 ها م 2< و

 فاعلا ف ءارذعب ١مو 5 #3 ةماهسداو طي فت ءناأ

 م هه 3 د م و و مسوس سد

 رئادصلا هيمعت لق ف ىلع * ىلا 4 4 رابع ولابك
0 

 نالاق المافن احم نلعاففلأ فد ضورَملا فرصا ةربدَصوةَرد دانضاغوتلا
 يتلا 8

 نيالعافن واهتق فاق وذا ىتاالا و اوةبناهمكح- ا ءاولملخلا ل |وقادههذيس

 دقو قلب تسبلوةعراشملا لعل مهلو ةامأفهي وسسلاع حدوهلاولحرلا م نر

 ليحريدْصُملا ثيل ليلا دنعَبَقَحلا و ريعبلاردصف وه 0 ُييِدَصَنلا و ريعبلا نفرح

 ىو ىمدالا لاك ٌريدَصلا لعفلاو دمت همالخلو تلح ل الد -رجاذاريعبلاهب رد

 لافو حب رسسلل مازحا لاقيام 2 ونه ناطيلاو نب ضولا ولاق ريدُصَلا لايهم زحل .رلا

 ريدصتلا همم 5 هريدصلاب رطشاب وامل :صخ اذا كلو ك اربعت نع ددملا يشل

 ىرهزالا لا فاندتلا لاقل بحلاكاةو هعض ومى ةردصتلا تئينةركحر رك !اءاروامىلا

 فانتا ىمسهدارأىذلاو ١ اطخالجر رعب اذاريعبلا هبردصي لمح ربد د اًتآثمللا هلاك ىذلا

 اهلتسل ىلا لُدلا ادقلا لورد اوريعبلاردص لعمر دَصلاو سفن مازح + اريدسَصملاو

 كيرملابرّدصلاو فنايعللالوقاذهتماةيهاركعادقلاميرٌةئنامغنا ابنا و

 ةردصوةرداصاهد>حاوهلوق

 ةراسعو لصالا ىفاذكه
 ةراد_ص عج سوماقلا

 ىععم مأ ةردصو



 لصالااذك ملاردصمهلوق

 هأ همكحو هنزوررحو

 ١1 (ردص) ءارلافرح *« داصلال صف .

 لقتال كدَعام فا تااهوهنك رشق سيلا ىرخ' 2 ع2 اطةأسالوق اذهن مو

 تشيل ووو نرد تفرشأ ىذا ل ونالا ىطبةفادهلا عيرسةردصلا

 ردت وهل وقتي تع ةيمع نبهّللادبعن هللا دسعل لاه زعلا دمعنبا ثب دح فو هرد ص

 335 802# 01و هدمص 27

 نا ديريرودصموهفردصهرد م تشي ىذلارو دما 2 العب نأ نمروتصءالنال #3 لاّقف

 النو طب ورع شلا هش لثم لاحت تالل تدك هنا عب لعسي ن هلال هردص ص نم

 9 هم و 2 ل هر 7 لاعب 5 1 . 1 ا

 00 ولاع ل 0 1

 ' عي 2

 ا - 3 موو هس وو م

 اًرُدصرَد درر دصو 0 واصقَق رب اا 4+ رودعم

 2 م

 باص ارض ءردصبان الفن الةركصو «رودصم اش فوهامغ 1 0 رودس

 سم 5#

 7 هدح ىف و بدلا اودسالا كاذكو هديدش لا“ قى و و ردصلا ميظع 0 الح روةردص

 -و
 0و هدسملو هندصقرتلا عبد تاس هردصمرتسأ بى اكامادبع

 ىو م و

 ةردصم ةبتذو ضد هر اسورد- ملل اجاعتلان موهلقورد كلا ةبآ ضد الا ّسغلاو

 001 لا لا ام اولدملا لعوهو ف ظعيالردصلا دعب لجرو

 3 10 . ةهج+ خذ 2 2 000 2
 نءالاقو هرد_صالمخلا مدق: امهذلكردصو سرفلاردصتور دصّْ سلا ىفهردصواردص

 00 5 7-0-0 26 مه 3 جس 2

 هردص»زرو ق.سدقءاحاذاس رغااردصلاةبوردصلارك ذو قدا لا ليلا نمردصملاىنارعالا

 00 ك مع َ 000 و

 ا ءر فصيىوذغلا ل فط لافو اردصمءاحو

 ”ه9 راق عساك ىمم» موس < 7

 لي الا عجر امد #3 قرع نب نردصاو دلت اك

 0 و 7 ماهر 0 تم و و

 للا نمفصلاقرعلاو اد ا هدر ةلء ءاهلا هي 9

 2ءو مع سا هن ع 0

 نقرش ىأ قرع نم نردص ام دعت هلوقفؤديعسو آلافو #2 ىلاالو 10د * نيكدلاكو

 مس. لام ىلع نر دصامد هدداور لاق هنآك ارعالا نبا ن ؟ كؤرو هلك هنعرعسسي لو قرعلا نم ادم

7 0 َ 
 اريرح طا قدزرفلا لوقو دو-لوالاو لاق قرعام دعب هرودص قرعلا ناصأ ى أهل عاف

 نر بج هضفمص عود 2 2 ص و م

 ٍماَعمَعلا فَتعَقو ن يحتقر +5 نب | ردصم باك ل خت دسحو

 باث مالك نمو اولءشد 3 ىرع *نم كنوصاخ مهنا تننظو كموق ل تربع لود

 م ارد بوورادمدلا وه لام ىل< ف ََق روفك ايد دؤيلام قعلماعلانالف رموصلاقي نأ 1 ودلا

 اذا كلا ارملا تناكوى رهزالالاف 5 املا هسيلتنيمكشملاو داس وله ايحسسا

 تدعو

 22ش 0707 272---“/

 * و رة ورع
 رف



 اا١و (رذص) دمك د خه داصلا لصق
 222 م م39

 11311 ا

 و ىلا ماهتصق ماو ةولمخلاىل لبا مق اع ةصق

 -29 ومو
 لوم

وألا نميز لا نموهلاك 9و اهيلاّبوثلا بستن لاند رةرادك نيب راع بو ىفلسو
 فور ة

 .عققب جرى نافعشيدح و ىراخورعتأ
 اذكهماملا تاريصع) هلوق وهريثالا نبا لاق ا

 ىذلاوةداهئلاؤو لالا ىف
 3 : ده هدا يمعجّنأ 2 6 /! رت رحمي

 توتا صم قو نوداقلا و | 0 دوقرت هدسحاو رغصمٌعجبتارعصلاو يطور صمام را
 كرو نكلو ءاحلاءالءاخناب 1 رهشلاامأ و يدصفريطلاام امأف لاقريطوأ أاركشت ماهل رس -فوىمومو ل اكاذكع لاق ل هي

 لقنو هملع سوماقلا حراش ْ
 | تارضق وعلا ىزاملاهطمض اذكر ولاع ةثلثملا"اكابماع :وهاا وءاملا ماعد 5 ا الف
 هةعوإقنأم رشالا نبا نع 0 3 : . 2 ا

 خم أ ان تول رديىلا ل_سوهيلعدللا ىلصونلا لحا هىد> ا ىهولاق ءاد الب ماملاه فلاش 0

 2# 4 28 35 اص ا 5 2-8 ١ 084 3 ١

 لدرع نم هي لاقت تاانا يال خورع اودو ب اصلا ظعلار خا ةرضصلا (ضد)

 || تحت ىلا ةركصلا فى أةركص ىف لمقحاجزلا لاق ضرالا فوت اومسلا ىفوُأةرصَصف نكشف

 ةركصدل رديطلا نما ككل تمد وا مناك ريحا هارضتساب فيلما ل وزع هقلاق ضرالا

 رار ةركصو وصخ وخر رو رحل زةرطملا ةركدلا وسدقملا تدب

 نبورعن 0 وحن 3 1 رخاصا و دردصأ ارد كصرطُطمو طم ناكتو

 لكمدقم لع أردصلا (ردم) 0 رخاصلاوءاس 0 7

 | امآفارك د ذم كلذهشأ امو فم هلاوءاتعشل اردصولمللا ورا اربصتو اوقلمما حلوو

 مالان ءةانقلاردصتقرشاك 3 هند ادق ىذلا لوَعلادَقرمْسَتو ىذعالال وق

 هلوق هملعوةانقانَّقلارْدَّصنا تلقح ثتاوانقلا دار هنالثنأ مك ١ شنافهد.س نبا لاك

 سا < م ه ص ني اع 6 د مه س

 مساونلا حايرلا مماييلاعأ 2 تهفست امر تزتها كنيشم

 نال ىدملا ىلع ةانقلا رص َتَقرشاكءاوق ىف ىشعالا هنأ نورك ذموهوزويصلا اي

 تزال فاس سالادرعا هعباص | ضعب تيهذم عاوقكوهوةانقلا ن 2 ا

 ناسئالاردصوربم كو ادام 1 َ ء ث ليرد صو هل وأ سعال ار و اهالعأ ةانقلاردصو

 واَقلا امه كلو لو علو كل دريغ ىلع كورد ثم عجول نعت متم

 لحيوز علاق مديكوتلا ىلعاذ_هىرجا ارد كا ىفالا نوكمالىلقلاو رودتسا 17

 ىخ أ اذهنا ارق نمةءار ةاذهىلعو كاذيدك اهيا لا مهءاوذأي نولوشي

 و 6-2

 ءىثلان ومنا ردسلا ودلع ني فرع اه ليقو ردصلاةردصأاو ىن مدرع

 ىرهزالا لاق يللا ةردصلاهنموهرتص لع انميق تاما نال دا



 ىفا نر 2وصد اك هلوق

 سوماقا|ج رشو لصالا
 ىيعم ةمأ

 1 1 ا ا ا ا را
52 - 3 3 9 57 1 2 0 18 

 (رصصا] ٠ ءارلا فرح .د, داصلاىلهذ 00
 سس سمسا سجل

 © دوج نص ةع هم <22

 ىاةرح ةركص ومر م :ردج مالا هريخأو ادحاوامسا الع ناسا نامه الار رم ل.قوةارث
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 نمسب رقردت الاو اراه هيدر رد أح هن "اك اراك سن ىفام هلزربأو د ًاهنديو هس نايات

 لاق 111 ل ولا ل_.قووركتلاو ردعلا نوللا تادسومالا

 يقابل اراك .٠ ةلمَكاَحاَسأ صئاخ ود... ةمراوذ

 وكر كص*الا ىمصالا اهنولف ءارشارطاو رم لجين عولاب رضل5 :رج ةرضصلا لسقو

 ةرجهف تنسخ ارحم تانلاَراماوةرقُشهسأر ىف ىذلاوهورتالا نة داو بالا
 راجو هللا وتصب ال ةورجا لم لارا اوراكل اق.ةرغصان :حاهمث ةصلاخي تسل
 ,2 دو ع

 .٠ .ةلاور دبملا رسلان ساةر لا رص دعجو ةةرج-و ٌضاِس ؟مقزومع نأ: اوزوللار دحض | ٍ

 برشمف دعس غي بامان ةريصتلا واهل ربح وُهنلا نعي ومر اضيأ

 نك 1 قيقدلا ءفّروعأو وُسْلاىلا ججاانايزتلا يع هر مغلاو لبالا ضعى مهل #قوابرمش

 1 ىتح ةصخ بيلحلا نماذا لدقو هضطار كور صلو ردو 0 لعل هود مدوحط م ضرأت

 1 وو قيقدلا هماعرذ ردي نمل فلانا رسال و لعفلاك ل عفلا وةريكص وهذ قرت

 قرتحب ىت>دحا ورود هم لغم رذقلا فلج ا قلب نأوهو رجا بيلطلا نيو 5

 ىهىلسق دفلك لجل نو -فلع-اعر ري لا رو ىلغلا لبق قارتالاو

 عاركن علان اصلا يدُكلا لاش م ىلعدو دم اريكتلاورذلا نمةرب لكم 2 ن.ةريعتلا

 ليشلا ىفل صا نمدس أوو ارمصر م ؛راجلارككريجلا توص نمريحصلاو هنيدي

 نامت تأمسار رح و هغامدّتَل 1سهشلا هير ٍِص ةواضاجل قو اهقرعلكنارادصو

 ىربنبا لاق ناسحالا ىلع دق وو ها مسن وه رص بنذالا باذيلاميل- لا قمنهلوقو

 و هد

 ترف هلزنم قأذ م د /قبسفاليااراصأق: اغا فاد رخ ملام هل هاو ىداغلا نامل تْ ىقرص
 وس و 5

 هت مّدقنامّقأمدقالف مدقاذا اهانأدب فصعت اناهطاب ب تعا مو هنمذَعَ نماروزح رص هم

 ١ نايمقل حا حد واخ الاف 5 سذاها نكي لا اعل ماشا
 5 8 * 2ك ع . 75

 لوال اوهنلوةلا نمروهشملاو اهل دقق فقسلا ىفةماخاهتس فك اردامقل ناؤه .:دنالاوو

 5 هَ و ءو

 ريربلا# سلادبعنملر مسار
 22 ََء -2- 0

 راد نوكياممظع 3 ا 03 مهيف نانس رام تقل

 و 3 2 1 -و 0 : 1 5 <85

 مضلان راكص ىرهوملا لاق نامعةن دمراعتو ءاسقراككو رات نوكرأم مط اكىوربو

 هةاصق
 |ىإ

2-5 

0 



 ل (رص) ءارلا فرح د داس لاب ١

 م قرفاذكلاكريبصفذا ءمقي ! ورام ًوريصو هق ىلعشم ةفام تاع ىلعلن شي دح ىف

 نبا دار عساولا# ءاضقأا ىهل.قو قتلا نودانو ني فب وتلا ضرالا نم ءاردصلا (رح)

ىرهوملا هنفتانالمدس
فور صمغ ولا ءاوتملا 

صتلامغاو ةفصن كت 1 ناو ة
 : ته "اهلل فر

 لخبتم ةءا رم ل تالوتخما و ارك لوش:ى د |وقلا كاذكو لاق هل د أَلا فرح مورو

 الور مش اهي سدر الا ةيادلا رهظ ل ثم ضرالا نمءارئصلا لعشنبالاك ثدنأت ىلعاشنأت

 لزن ل> .رلاردكأو عسا ىأناكملاركتأ و 0 ١ ردا ةن ها ارعص لاقي ءاسل هلايجال اوماك |١

 ىتللاءاركصلا ىلا ىضفأ هناك . اذازح راارتصأل بق ردا اا هزربموةااركعأو ءارقلا
 «ت 6

 0 ىثمعل راوبال + لا زرءاذا موقلار م افاهبرصخال

 اذهىف ءاحاذكهريثالا نبا لاك ءارصصلا ىلا اهيزرتال انعم هير مشت الف ”لاريقع هلا نكس

 الوى راعتل راسل عم اودعتم .رغ هنا ل عفلا لاضن ارنا وذ ىلعاندعتم شيد دحلا

 تاو دنإل ل قعرتكنالو راخ و تاواركص عملا مدس والا تعب سل هنالركك ىلءعمجم

 عجب لؤلتا تاي هعلاو ىر :رامصلا عملا ىره وحلا لاك مسالا هيلع لَغد_ةف ةفصناك

 راحت ىراصعلا لصأو ل جرم 3 000 ءالعق لك

 امءارلات ا اغلاعا رلاو املا نيب تلخدأءارد < تعج اذا كنالرعشا!ىفكاذءام دقوديدشتلا
 ءارلا دعب ىا!ىلوالا فللالا باقننف ةرفاعجو دسجا وتحت عض وم لكى عجلا فل ادعبام ريسكيإ :

 ش ىلوالاءانلا اوفذح مت مٌدتف ءاناضبأ !ثس ”ًاتللىتااة يناثلا فلالا نا قنتواهلبق ىتاا ةرسسكلا ءأب

 الإ اولعفاما ونب وننلا دنع ذحلا نممأالا لست ءا ارلا تفي ى راحكاولاقن الأ ةمئاثلا ندا اولدنأو

 ثنأتلا تسدل تلا فلالا نمةبلقنملاءايلا نيب وثدنأتلل فلالا نمةملقنملاءاملا نيب اوقرغمل كلذ

 نكلو ىلوالا ءاسلا فذ الب رعلا ضعد داكز ل باع اولاكذا ىرغمو ب متاوحت

 رحصأف ( ضودمل و راوجل اوقب كراس هذهو هأ لأ نبش 0 راعتلال ارغفةينلل

 حيرخ اذا لحرلار ص نمفنكت فا ورح ار ةريصا ىلع ضماؤالا

 لت نقي ىذلا رحاَصملا ضو د رفع رت ءاعدلا ثن د>هنمو ريثالا نبا لاق ءا ارعصا اىلا
9 

 ٠ عجبا وةرااهبفيظتةنئلاض 00 ةركلا باح ةيوتج ةرخصلاوهلئاخضالو ارم ىف هن

 1 هدو و و6 ء 1 - 0 - 22

 بولورعص هدم ىنأ 3 هاف هتعاربن م ىس اءارببفغصي بي ؤذون الاكريغالرك

 2و هيلا <

 ةحبألاانههتارتلاو بيرغئأى سوق
ءىش هنو كني نكم ملاذا رة ص هلو

 . ريسغ ىهو

 )(س برعلاناسأ (١6

 لصالا, صا. اذكه



 +* را ىلا ١ نأ ب نيرا ةاحيشاب 0 طسط سعب ا ل 1 ع دع لسا يايا بى لا ص اا باي ]1 05 ل ا
 0 ا 0 اخ هيمو عدا ١ ل ناطدل روت ون اس تيه : 1 5

 هل يدا ل للا ل ١“ ال , :

 (رص) ءارلا فرح 35 داصلال صو ١

 . صصص ع 001111 11ه ا

 نبا زيترم اق مأرؤجسر اذيرتلا عملا 8 ىهورابص مى عقواذا كاذكوةمها دلا

 يه ولات ءابلان دو ظافل الا قه ؟رقاذكفلاكروص مأ اورابص مأقاوعتولاقي هدستس

 وهؤريبسصلا ىكعس | اذا لحبرلاريصوةراخلا ىو ةراصلا نم قسم اهناكر 1س ازمستلا

 دادشلالاقيودادسلا اوهوراسصلاب ابو نم ًاررصأ و ةروراقلا مامصةرابسملاول#بل |

 قدزرفلا لاتروُبصهعجبوةرستدحاو صرخة راسو ةرَغرعلاَو كلتلملاو ةلوعقلا اذكه "هلل ملاوةلوعلا هلوق

 1و ناب #3 ةرماه رحنا يلقن سوماّقلاحرشولصالا ىف

 ىيجعم ما ررحو

 . نأو ضرعأو لوطأرسصلا قرو نأ فرضخالا نّسوسلا تابتكربصلا تان غبنحوألاق

 ظ لاوطنيك ها اهقرو رصش ةراصعءاسلارم 5 ءريصلا ثمللا اًدحءاملارشثكو وهوارثك
 1 موز»] ص هو

 حبلا هعرفص ارو هيلع ٌقاساهطسو نم حراك رطنملا ةرعشتمةدكو فاعف ابداع

 نحارلا لاق رعشلا ةرورض يالا 5 نكسيالو رمال |ذهيرّسلا ىرهوملا

 لمقو نيءاظن وهلم قونآلودا ٌضضحلا حامصلاةسئاس ىفو * ُضْقُخوَْوْرَصَ هع #2 ا

 ا يبل رعال راو جدلا اردنا ف سر نانا ءاظوداذد

 0 000 /رسلا 0 ةيضصافعت بق ع6 :
 نمةضوجدشأةضوهلاةديدش ةر ص لجداصلا مضيرامصلاو يطل هعادان امطظشقرا# داصلا مضي زايسصلاو هلوق

 ظ لج ناككو سوماقلا ىف
 نارغكو ةضماح ةرت

 ها ىدنهلارقلانامرو

 -- م م ه هم - عده - هم

 ةرامصو هيىوا دم, ىذلا ضماملا ىدنهلارّلاوهلءقو دّدهلا نم بلت ضي رعرجسأ مع هل لدم ا

 ىفىأءانشلاةرابصيؤهس ألاقيو ىنابعللا نعّدغل فيفختلاودرتلا ةدشءارلا ديدشت,ءاتشلا
 هم هه م < 1 م 7 58 2. 2 هَ 3 5

 ولأ ظبقلاةرامكدرللاةدشىه دما ةراسضه نه جلقد نع هللا ىكر قلع تن ذح فو 3 هسا
 - ل هم ع 0 2 007 سامر لا سا 5

 رقم اوريصلا نم اعمسْشا تاحوأ لاه ةرارملا ا ةض وجل اديدشلاريصملاو رقمملا ننللا باك ف دسع
 3 8 3 2 هه - دو م : 0

 لطخالا لاق تاسع - نب دلو نا ص امهو

 ودمع ه م <

 رمشحلا ةلغلا لارق فمك حلاو »ف او مدح ناسعنم ا

5 
 هدعالاق هنالرتفلا نر اواورضحُلا ناس نمرْيصلا لئاس ىوريو ناَتلسق نر اورْبصلا

 2-9 و همس . -و

 رت اعموُسَح فمسسلاو ىبنمأ 3 دقو ب احا سأر كنور

 لوشو وم ا يالزلكو نان أبل ولت قدنال يللا بخان ريع عن

 بو "سو نئازلاو يح انا نم ًارلادوسأن طملار ارجأر ا م مانغاع ىشياوسدل ةراسع مساةرب_صواوهلوق

 ةنمهكةريبصونأو سوماقلا

 : : , ْ رهظلادوس نطبلار جار ئاط

 تءاحةملكلا هدصورشالانبالاق ئطل لح وعو ةدحوملاءايلا طاقسابريصلَسَل_ثموه دعم مأ بنذلاو سأرلاو

 قام

 اغا لمقو نعلاء لمح معي اوه لقا ةريَصنماوبخ 4 ناك ذك اذك 1: مس طا ىو رحأ



 (ريص) 61 ءارلا فرح 3 داصلا لصف

 رسكتلا,لاعف كلذامناو عوجلا بأ ْن «سدلألا عفن ال ةريصل عمج سلف ةرامصو ةرامصامأو

 دنهسورعر ءشلا اذهب بطاخي ىقاطلا اطملمْنب ورم_علتمبلا ىرببالاق لاحوراحومت
2 

 هد 2 20

 رش ةرارر نو طّقلمنب ورع نيب ناكو ىراّذلا سد ءْنةَراَرْزدنعخأ هللتقد_:هنءورعناكو

 تيناذعر امو ا ةحو < ناسنالا سل لوب 0 لعدنهنبوربع ضف

 هراخلا ل اهل قع 3 ال ماناالا تناوعب

 0 َى -

 هراوأ نم لفسأ سلا« 0 _- ع نا اه

 هرازااوملسدةو هلكت لالخ ايلا ست

 هم ا 0 0

 هرارز نمو أموعلا ىف* ىرأال رار قاف

 ٍ هُم - ع هم ع
 ةشواصلاوةظلغت تسدلو ءاسسصللا تاذ ضال ضلاو دلو ةراح نم ةعطقةرامصلا لمقو

 ىئاربصلا سوس رحال دره ر اخ اوادتسارل ا عاركن عةغل

 دش اامةراخلا نمةريصااواهنمءالح راد موضعي صّخو ةزاصلا نمو !ءامصخلا تاذ ضرالا ىه

 ىتنع "ةللادتنأو :رامصلا اهعجب و 11

 رابصلا تاو اوصأ بص هدا لسق 5 اهيفَتاَجاَهلاَمر 0

 ىربنبا لاق ع اربسلاو ةراخا عقونيعلا هده عدافضلا يفتش والاتجبل

 كلدادهاشلاولاق رامل سو َليلَررح ىه ىرازقلا لاو د ١ ارام_ كمن أد هازلارعو 0

 واسد ع

 راض ماى ماذا م امك يني اهتعسانلا عفادت ةغبانلال وق

 اهوَطنال ةظلَغا هنوكل كلذ نم مهعنمتا منال انزع ىلا دال ل مسالفا مع سانتا عقدت ىأ ||

 نبالافو م ءاد ردو همم جوخ ماظملانم هلوقو اهبفانسلع راغبالو للا

 مأةضهلا 0 وموقلا نيب عقب رشلاو طالتتخالا نايف ظافلالا باتكص فت كسلا

 ضرالا "مراسل ولاه ءوئابفكهكأل يلامس ىف راصمأن لمتنا نعكو رو را

 دخل ىهامناو ةرامص ست الوراص أ ىهلبق :وأش تنال اهيفتسالةف رمل ةظملَعلا
 سا . 5 3 ردع 3 2 .٠ 5 2 2 8 عب ع .
 ماى موقلا عقولاقيدفنماهل سل ىتلا ةيسضهلا ىهىناسشلاورعو !لاقةروسسص ءآاماولاف

 سررغلاى الدشن ًاواهلذ ةئمال ىتلاةمْضهلا هذهك ذفنم 4س دلديدشسدتلم هى فى ارومص 3 5 1 يا 5 - بو 20“ د م
4 2 . 5 

 ساس سو همسه

 ٌبشدو ىدوأفزوبصمأ ف 2 ءاعفءو سبها هعقوأ ىرصنلا

 0 م هي

 ىو روس مى عقول رااربصأو ةديدشلا براو ةمهادلا اههام 0و مأو

 ةرامعىشعالاذشنآو هلوق

 ىرهو1لالوقامأوسوماقلا
 ىشو ةريسص عج رابصلا

 ىشعالا لاه ةديدشلا ةراخلا
 رابصلا نا وصأ مبصلا لبق
 ةغلاا ىف راوصلاو طلغف

 رسكلاب رامصلا تدبلاو
 مْنصلا توصرهو ءابلاو
 هردصو ىشعالل سل تيبلاو

 اهيفتاجاهلا حرتن اك

 يحصو هحراشهملعدرو ما

 ةمسنوى ره وحلا مالكص

 ١ هرظناف ىشعالل تلا
 مىويدعد



 لصالا ىفاذكهدنرسلا.هلوق
 ها روحو سوماقلاح رشو

 ىىبعم

 0 ياا

 (ريص) ءارافرح « داصا|لصف 1

 و2وس

 فرغ ىلا ةقاق ا ةريمسصلا لك اذا لحيرلاريص فارعالا نا .ماعطلا نم لكؤ بام تق
 ع 1 3 وِ م98 مهم اني م. تنم

 َح وريىلادحاوناهل عمسأ اوهديسنبا لاق ليالاو معلا نمةريصآلاو .سرعلا ماعطزامكنا اهيلع
 ةرانع د ىورو منع يزعتالاهلهأ لعودغتو 6م 0 1

 س9 ىءاو

 ٌرارغاهماركو متو #2 لدم بمال
 وم 1 7 5

 هفرحوءئشلا ةمحان ل ريصلاو هظلغوئشلا ف 2 رص 0 ىذلا بناجر راسا و
 وهو .2 ض2 2

 ا[ ضلاقتنلب اسسها ةززسدوم ب زا تدخحفو هال وشل ارعضو راس صأهعجو

 ةضورفصي باو نيرغلا لا اهي-او ىلع ىااهالعأ

 6 ص تس

 اهراس ىلااهو اقر + دعني شقا ايو يزرع
 سس

 ىأيرابسمأب هذخأوابسأروايلاعأ ىلا اه راءضصأ ىلا اه“ المو اهزامصأ ىلا س اكل ٌىهدأو

 اهلكبةدشلا لج را ىقلاذا ىمصالا هيناوح ءانالارامصأ اوهبحاونريقتلاراسضأو هعيمجامات

 ىرهوحلا ياي عي تزوإل, هش الب ماعطلا نم عجبا ةربلاواهرابُمأ, اهلل

 00 هيدا فو لبك الو نزوالب ئأ5 ادرس هكلاتو :شالاق : ماعطلارب ريصةدحاو5 رضا

 ىلص لا ىلع دوم ثيدح فو اا سابا 0 ل ا ال

 1 اوماعللا ةريصكة رص ل ءجدقاعوتىأار 00 رقهيلجردنعُنا وسو هيلعهللا

 لاق ءاملا ىلع هش رع ناكو ل+وزع هلوق ىف سابعنبا ثيدحىفو مهماعطاوريصدقو سْدُكْلا

 كلذنكا رتو فدكسسا أر يصتا ارييصااعفرب :ريصت_تاقءاملا نمر اًضءامسلا ىلا دعصي تاك

 مالو اكن عب فئاكتم ضي باعلان هوءامسلا ىلا ىوتسا م هلوق
0 

 ىألطسل ع ناسطش د ه دج وري بسم ا!بلحكسيو ةفوهطث :ددس فو اراصسراصف

 ةظملغلاةراخا ةريسصلاو يرسل هبسش شب لولا ماعطلا ربل و ءلتانولا تدلل ام

 ىذعالال اق سألملا ةراخلا ل_قوةراخ اداصلا ظةراسصلاو رابصاهعجبوةعقلا

 هراصقلك لكملا َْن تامل

 ناكملا|ذهىفىرهوملا دروأو عملا فاهوح و هولاق مالا

 هراص نا لءرملا ن اباَرَععبمْن 0
 عجلا عجل ”هلخ ا دءاهلاو رايس عج وهوداصلا فب 10 اضيىرهزالاهيدهشتماو

2 

 لاق داصاارسكيمرابص قلل هياوصو ربنا لاق ةديدشةراخ ىلهو ةريص عج راسصلا نأ ال



 89 (ريص) ءارلا فرح « داصلا لصف

 نب ع أع تد.. ااردصنوك نأ ل ةكردصلا!دهىرنالاق رس بصلا تاذشنلا فر 5
- 0 

 اهلانْلخ لكنت عععَف 0 وأنكلا ا 0 3 يراجو تان ل ]تم قاظلانب وح

 2 5 ناضتلا أت رد صا اتاذشيلا فرك

 ََت 9 عمسفَتدَع را اك رع تي "لولا تا نمي راح 77

 ةراصسلاك ةيراخلا هذ هده ًاريصلا تاذث علا هعقر ءةركك دوق لوذو ودعت كاذل .ق نكت تتلو اهلانطخ

 وو رعود
 هل اوان حض مى و فقامت :1-جىادصقتى أبانا قانةفيثكلا ٠ ءاضسملا

 دسللوقهلثةولاق اولا قءاهَلاَنأ 5 :يصاوحالصال 00

 وه 7 توم همو

 اهنا ميا هلا روع * ركب دو ةَمفاَص امخومصي

 واولاتبلقفاهماهبا هوان هل أ او اهناجااعدوكرانزأ عملا 00 0 < ركاءن هش ىأ

 رسام سس

 ءاسنّكلل ريبصلاتاذشيغلا همر ركل ل :روكي تل قد قو لاق اهلئقامحاتمناو اهكرخلاغلأ

 هلمقو هاهككرتو باسلا حرت هزبخو
 ه7 وه. سم عموما م

 اهلان فر فعاضملا املع #2 انضس | هقوفةحسارح دو

 ىرتعلا ضر نيدسشر لا رطل الضر ا

 5 م هرع أ م -ء هع

 ريبصلا دعراهيودن اك 3 ٌتاريركعميلا حور

 ءاضيبلاةباصسلاريبصلاو متلاوزبكلار هس امتار ندم بتاكل 0 الاءارفلا ٍْ

 ةفنحوأ لاق قحط را "اك اهأرت ةراكسلا نم مةعطقلا علقو

 ضيالا نادكسأ اريدصلا لتقو سخن زاصن هن كح رفال وهل_لواموي تشب ناقتسلازيمصلا
 5 1 ذو .

 هنود ةدعاسلاف رص هغج ل مقود >اؤلاكع جاو

 انامخ ريم كانا ا 3 11 كو الاو مل مي مراف
 مد سس

 ع خا ع

 بتوع نامع هد رض نحس زاتعتد د ىو هعتو صورزب تلك اصسلا نمقرابسسصلاو

 < 5 وب

 ىأن الف ىلولاب الفن الوريضل اهب ,صض:ةمافدانعم رسل ةراَمَعل ىذه لاك» انادن رمد ظ

 بم 9 ع 5ع ”« 9 ع

 ىععهريصأ 1 ان'الق تاظانسل داك رجالا 00 اوه سح

 مصاب اسْناَنعُط م سوهيلعهللا لص ىلا نا ثد دا قو هلثمانأ ردوشلقاذادحاو

 ل نمنالقرصلاب دقتسالاق ا نم ىندقأى ًاريظصا لاك رص هللاقةنعاَدم

 نع قل

 طاسن ةضن رقاق ْناوُدنا امضو ههطخ ند هلق ىلا هريس ىاراطضاو

 د سس ا تن م

 ىل_ء اهلانأت بصنو هلوق
 لصالاىف اذكه باوحلا

 هسضصم ها هلمأتو



 لصالابازكضلحلا ةلوق
 ريسلاوهوقو مآ رزنو
 لصالاءاذك لا ىداعم ىلع

 نعنسحالا لعلواضيأ

 (ربص) ءارلا فرح #3 داس#ل مف ١١م

 | سس

 نمو ةدمشنا 0 تااتل ناج هماد اهريصو سيحاذا انهض فلحواريص تالف لتق لاقي اربص

2 2 

 ناعثدشتأ ١ اًررص فاح دقو فدك ىح العكسي قال

 أد 8 وم ه س "ّ ”ه ع ”مصد-

: 
|| 

0 

 أ / سودص / سرع سس وذ

 | اررصاتسعهللا ىلني وأ #2 اًرهظلار ابا

 00 ع 8 نع وسو هم مم مس ) ةهرتس

 | وص ةيضوراصوراصويفا رسوم لم عربا ض يقولو هقراورلور لراس

 | ناريس دقو حرا دنع قتلا سئس اىرهوملا ريض عجو ءاهريغباسكإ رود ”الاو

 4 - 9و همر همد هم 6 هه

 | مجرد وعدني ذلا عمك سفنريصاو ىلاعت هللا لاق هتسلجاب أ هريضول اصب ةبصملادنع

2 

 5 ش ْ ىلرعالانباهنشنآهلوقو بشل فكل

 1 ٍ هموم نه وص ةهص 3 7682 جوهوعو 8و: ء

 7 اريصابت سيو ديز ىلع كس * اهللانخاط ديزماىنأ
 1 3 1 ممسعو م2 همسصع وس

 ش رظصاورتصتو 6 نيس قافلاز و اعقل جنس مايل انها مريض: تسلودازأ

 ظ مامنالا تدر نافءاطلا قو غدنالد اضلا ال ٌتيرط !لوقتالو تظن لوغتو ارعسص#إ ل تعج

 الأ كالاقىلاعتهتانا سو هيلع هللا لصبنلا نعشيدحلا ىفو تر صا تلو اداضءاطلتملق
5 

 9 هج«

 : ىّدأ لعريص دح الث يدحلا فو او سسسووولا قكساؤ الاةرومصلا نأ

 ةم 8<

 اواو كاعتهلوقو هلع ةنقاعملا ”لرتوكاذلغاف عال دش أى ل جورعهتلان مهعجدخل

 ةءاطرضلاو هيصاغم قلوخدلا قعرتصلاو هللا ةعاط ىلءريصل اءاوصاًويوهانعم رص

 || كاأسورعوأ لاه رانلا لقأ لاع أ عمها امىأ انلا ىلع وريسص لل بوزع لؤقهنمو

 ْ ريتصلاو راما ىضاعم ىلعر ا راسا ةغاط كاع ا عاونأل الثلاةفريصلا نع ىملخلا

 ١ 3 ريصتلاريصلا لتظفأو كلا ىلارعألا نبا لاعو هيصعم ؛لرتو هتعاط ىلعربصلا ىلع

 م 3 د قعود اواورهتصا ىأ اورباصواورهسصالخنو زعدطوقو ل جبرْيص قريت ى ألم

 نام لعتابشلاكأ رسل ونحت دا لجوزعداوقو اهلا ق ماد اورباصىأ وٌرباصو

 سا 5 0 ع

 نان درريش وهوا عم مؤسلا ثيديتم و مولا ره متساوون الا مهيلع

 حاكتلاو بار اًرمدلاوماعطل | نع سفنلا سحب مفي اً موصلا نو سل اريصلا لصأو
 دم هدوم 6" 37 وو عروة س مدس ينته: 959 ةرس مرمر

 ةرابصو ريس ملابس هنملوقتر فكل اوسلو يسب وهوَ اسر

 مص 0 00

 الق افاس فالس نم نسا كح دج قف الفكي ىطعأى أل راي فرتصا هنملوق:هيَتْلَدكى أ أ
 ما

 ه- 6 <و

 ١ ءاراص عسهملاو مهروم مدع مهمعت ةموقلاريبسو ليفكلاوهاربب_صالوان هرمي ْندحَ

 اجيد ةنولا# انردنضتب قوفهتميررض» ىذأ| ضم آلان اضسلاريمصلاو

 سل عل اسم
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 ٠١ (ربص) 2 ءارافرج « داصلال صف

 هدم 8م مع منوم ليو مه >2 عريب 5<

 ريرحلاف هن ف بااع :رهعو هلا ديم ا سجس مكسر ةعف قدزرفل اانأ ةعصعص

 م سوص هوي .ةتءموص»

 راوصي بنر ردعالا 0 3 عنا يارا

7-6 

 وهو ماقت :لبةاصعلا ل اعيال ىذلاوه يدعو فا روسسملا ىلاعت هللاءامسا ىف (س)

 ىةيؤقغلان . 50 ءالبنأللانا امه قرفل او ميلَشا ٌقعمن . ماسي رقدانعمو َعَلاِملاَةْس نم

 ةئطخلا لاك سياسي شلا ن ءهريصه دس نبا مالا مص مما كرولا ةقص مسلس موسع 3 هرع

 ليقدم رطل اما لح و اوي اًدهاجاهرب_صآ اهلك
000 

 دقواريصل قلاب هيلع هلل ىلع اناتنالا ل ارصو ر 1 ره ةلّدللناسنالا بصئربصلاو
 مو ع

 روس ايلا ل حوراربصت تأ لسو هيلع هللا ىلصءنتا لوسر ىب مدقو هيلعهريص

 موم ب

 اين س :لكنع مدل ريحا مام ثبدحىفو بلعت هع

 ا

 8 هس

 دقق 5 م ا فام ا 56 ٠

 ٌرباَصلا! و ريصاو لقاقل اولا لاقف 00 .رىفرخ الاثيد1لا ىو اريصل تق

 لتقهقنعبرضبف ملعب 7 نأ لمقدنمو هيدا ةفكت وك ىتحتوملا هّسحىذل اوسحا ىنعي

 لاى سنت لاق هدي ريش ىلءهّسفن لبر سدو كاذكو توما ىلع كسمأ هنأ عن اري

 وات مع هم 2 ةم مم 9 2

 علطت ناسا ىقااناوبت 003 هر كلذ قرات اهيفناك ابرحرك ذيةرتنع

 الو دكت ض ل كم و سفن سدح هنأ لوش دسعو لاق ةرباصاّسفت تسنح لوقب

 د ” ل_.بوهملعدتلا ىلصدهللا لوسرنا دوعسمن ناك يدع د د>-ىفو سل ريل

 ناطل سلا هسحين وذي ريصلانيعاذهنم 7 ديدشرإص ءاصلاو“ ءاصاناوهرحو رارْجصنع

 نمد ندا 5 اريصفل> لس قام فالح اريغؤم نانا واناهبفاحي د نيبلا ىلع

 ةمزال ناكسو اهيلعسح و اهب لا ىاريص نيك ىلع رخ :[ىفو انذاك ر وبسم ناك ىلع فاح
 2م هم

 ريما هتلر اوهة تتلون اتروتضماهكَل دقو مكة نماهحاضإ

 ذخاتتابسلاونلا ىهةروصملاو ازاحمميلا تفيض ريّصلا»تةصوف سيح أ اهلجأن م

 ةه 5م سا سلا ةرسرع 03 سو وم

 ريصلاو يصل وهف نيجوأ لت همس ن م و هتشلح ىأ هن تراص لوقت ناسنا ني

 "7-0 اساسا ذا ولا كمر ههرك أ ىأ آىآ ادم المك اقنارصلاسع هارملا



 (رأص) ءارلا فرخ #2 داصلاو نيشلا لصف 5.٠

 نيعلاو فكلا,كلذنوكي أمور و وهملازاشأو. ةرمشملا ناعوت اوبال اذه ستوك

 ارا 003 بحاح ةراشاآلا ىوهلارس باعث دشنأ تبحارللاو

 دلابثو ىأتالسلا روتي ناكثيدحلا فو تكلا 3 راش أى أهدس هللاروشو

 ه سب عه س ع تسهم 9

 هدمو 70 حلا ىف هعبصيريشُي ناكى ذل لوقدنمو ةراشالا ىسبهنتو صان ىأسارلاو

 7 ةقاهتمناك اه ةفاتخاهلك هن ] ٌراشانأدارأاهأك اهيراشأ هفكب راشأاذاذاك تندحلا

 اهم ريشي ناك كاذ ودا واعد> دمع ستي ناكهنافدهشنلا ودحوتلا

 01 مقكو قنةراش معي دَحل ضوى أ اهب لسا ثّدحت اذاوهنمو َّق ةرفنةراشالا ندب ن روكسل

 اناا هيدوصتسل ل سئأ د بجودقت لتقدير ا نموغىلا اراشأن مثلا عشب دح

 ةبامسلا اهل لاقي ىئلاعسصالا ىهةريشماو لح عجانه بجو ريثالا نبا لاق هلدقولو هسفن نع

 ةلوشملاو ى روُشلا رهو هيدررحأ | ذكس هأ هسلعراشأ اوان رسل نتاع لا لاقي و هنموهو

 ياو تلوعشملاتم لععو تالرداسما اوردصما الأ ل دوكتالو عمم نيسشلا مضي
 3 مو وسم

 ريح نالفو 12127111 ةروسملا كلذكو لوعشملاشم ىلع

 وو 0

 ليف زاغآو ةرودملاهنم بط هراستس او ازا وشو ةرواشم هرواشو ا بأول

 ا ًاواضدأ 1 ًاوهسلا تحبوا ىأهملا ترشأ عىل .هبلاتروُملاقيو هيد ًموأاذاةراشاريشب

 ةروشملا دمج تالفلادو ىلا وام ذاريشيراشأو ىأرلارهيلعراشأو اموأديلارعسبلا

 ةروشملا ثلا نط وكما تاقن تلقت ةروماهلم هرم ماو هلا لاق ناتتغلةروُشملاَو

 و ى'وس هدد و

 هرواشم ىأوريسم بو نالفريزونالف لاق يديعسوُأ ةروّسملاقيوةراشالا نموُمسْما "نعوم

 قرارملاىد- + ا ناَروسةَسَو اهعفرابيروُتواوشأوابيراشأو اتلاداّسأو وتو

 قو ةيلعث نب لسد بناَْن بورك نم لدول ةفورعم ىشو نرعلا دالب

 مدو م

دحاولااهرادىأاهرت انما وطح نيذلا مهو تاسسبظثيدسح
 : : ف تراشلا نم وهو ةراشمة

 لاك ايايتيبلا نم مدت برعلا تناك ةّلهاا فتيسلاَر ارايش (ث) ةدئاز مملاو
 سلس سو# 9 0 نر ني صرع م و

 رابجوأ نوهابوألواب 3 جوي ناو شيع ألما

 ا عم 6 0 -

 رابشوأ هيورعو أس وك د ني امرايد ىلاسلاوأ
1 

 تسلا مويرايشلاو بيذهتلا فو
 نيت لاعب يرلا ليثونييصسه سفر ةاععضومرأوص رأص) هل هملاداصلا لسف)



 (روش) ءارلا فرح 3 نيشلا لصف

 5 مادو ورع

 اذهري غن منوكف تاوعفنوكي نأ الا فرعنال ءاس تلعن ن ”الاراو دن ترو تن دقواهملع ا

 ىسرافدنا معزو نايت لا ةيراوا مو راواثن تاقهسدع شقد ت لاس ل بلجلا لاق نابلا

 وًااهّضاَر كلذ لك "ءللقىهو لاق بلعث نعاهراشأو اهَروسو اذ اًراوشو نوماعروث راهراشو

 اهلقلم ةواهدنعامر 8 .اهالث لد دقو عيبا هضرع لقوا بيرتس نع ضرعلا دنعاهيكيصَر

 ايليت ءوامروك كا دكو ام مالا ذإاروُساهه روش أ بأ الاو زبالة لاشنوم مالا تل اكو !

 8298© مى 5 5 / و 2 <ةلام#ا 3 8 9

 ىذلا ناكمال لات : واهتريس فدك ى أ اهرا وشم فكر ظنت ةادلار وشتن أر ,وشنلاو "هليلق ىهو
 0 وَ 2

 ةنافلارسو راعلاريثكراوشم مناف باتو لاقي راوشملا ضرعتوباودلا هيفروشت 0

 اسرف بكردنا هنعدهللا ىضرركب أ ثيدح فو تربدأو يتلق علا نسا ا

 صم سل ع 9 1 و 0 > 1: 89 هوم

 ناكهنا هدلط ىلأث د يس عاوتل اهضرعاذا اهروشبةءادلار اشلاقب ؛ هضرعي ىأو 5 ل 1ْ

 هللا ل سسىلْمَقلاو لثقلا لضايوز رعي ىأ سو هيلعهللا لصق لوسرئَدينب هوكي أ

 اش راب مرور زكر هيي ىأ قروي قو شن عب ٠

> 

 قميفلاراتاو ةملعلاعأ رلاو ىيصوهو ىأ هر غل عه سفن روسي ناكهنا ةءاور فو اهوا

 دماو نيعاعز ا شتساواهفاش وةقانلا ل سقلا ىف كس عولا ولأ المأ أىه مقالا ملارظنفاهق داك ةقانلا

 بيذهتلا فواهريغنملئاخلا فرعي ىذلاريشتسماو ءاسألا طئاعل رايس انس سيلان

 لاق ىوم'الا نعامريغنملئادلا فرعي ىذلالّسقلا
 م داس سن ساو 9# ني

 ا كرك دزك ل 3 يسيل 5

 - لسد م

 راوّشلا كلذكو تملا عام باعث نعمضلازا و أور اوّشلاو ٌداَوَشلاَو رشالا مليش رشم

 0 تسلا عام حفلا وه رثكراوُس ءاجدنا سلا نباثي د-_>-قو ءاح ابرار اولا

 ىب 9<

 هثروع ىأبلعت نعكتل مالا هرأ رق ءاعدلا ىفو هّدسأو ءاوماسيسسومرت لس رلارارل

 ناشو روع قال وقوات بول نازك ارملا ير فراَوُشلاَو هريك اذم ىنعي لسقو

 هم 52 يو 0 ا

 لخوهروُستو كلذ: نموضو تيا ب اعيد لف هي زوتلاو ىرَت سورعراوشأ لتسف
 ما ” ل - س نع

| 
 00 يالا -اونق ماهل اج الروت تاز أ طر بوقعي لاق 5 |

 روُسَتق لح ا .لاتر دوسفانعللا د س رعب ثني لا قف مهضغب اه واط
 سا وس 6 -ءورم م 5 قه و تو 0 ه5 ا

 لاا لاو '”لحاةروشلاو عنا رلالاحلاةروشلاو لح ءرلابوشندقو لق هتلحاذا |

 نوح لاق لأ رغلاوةعارّزلل ةعطقملاةربذلا ةراشملا هد سبا ةعررما ىف ىتاةربدلاةراسشماو

 سس نرعلا ناسل 3 ١

 .اذكه لا تاعفننال هلوق

 نأ الا هإعلو لصالاب

 سجحرتن أ لعام كج
 سوماّقلا بحاص هركذ

 ىرهوجلانيعو(س-ر)ف |||!
 سدر | له ىلع ذهن وةداز

 هسفل_ءجاذاءئشلادمز

 للعف ال لعففن باب نم سحرتلا
 ها افورعم ءاشب ن وكف
 د ىيعم



 (روش) ٠6 ءارلاقرح ذي نيشلا لصف أ

 نم هن اكن سحاولاَبا مضلاب ىهريثالا نبا لاق ةنّسَسةَروش هملعو لجرلبقأ هناثيدحلا ىفو
 هاناالحرنا ثيدسللا هنموةئمهلا ىهوةراّسلااضب اهل لاق وهراهظاو ءىشلا ضرعروُسلا

 نو ليوا ٌديعهنوذذتي اوناكءةروشاعشي دح هنهو واولان ءتيواقماهشلأو ةنسح ةراّشهملعو

 لذ صاعلا ننورع مالسا ثد دح فو لمجلان فلا مهسابل ىأمهتراّشو مملح همفمهءاسن

 راوشملا رة كرات مود ةراشلاب - هه اك 5 اضن ةورهتسا ىأنماثلاوو راشد :ريرهولأ
 موس سد ىد امو ت يي سور وم

 امعاو ةيرخأادنعربتان يع لو رو كلا رولا نس-ريصريشو راصراش]زورطتملا

 او لخلل راو ند اامناقيو هرظتم قلتم تع قمل ىأرتقتل [هسشتلا ىلع كلذ

 0 5 5 7 |١ ٠
 لاقبو ةئهلا نسحناك اذاةروشلاوةراشلا نسح نالفلاقيو هنس>و هتّئهو هسابل ىنعي

 | ىأراوشم نالغلس دلو راوشملان- حال :لاققيو سابللا نس ا ةزودلا نس نالف

 ىو م«- هةموو م هع

 ءانسسح أ ريشة ديسصقو هب رك نحن بدو هن رك ىأداودملان سح ىودالا لاكو رطنم

 دو <ه م رو ىب دكهدمو .ك وح

 روما سينالا لنا 35 هيدعدا راع نك دشناو نيم ىأروشم نو

 ا انوش وتس اوشا وروتلا 21 هاوةَروّشلاوةدوصلا نسل ارفلا

 ا : 1< هد

 وو هدو نت اذا لح رااراش ةارغلا نمسا ةروشلاوةرالاو ليش مدور

 لبالاتراشتساو نمسا ةروسلاوةَراشلاو رانتساونيمتاذاه سمر امّتساديزونأ ىغتسا اذا

 رش سرفو نمسلا ضعب تنمو نمسلا نمئثاه.سّلذا لبالا تراثا لاقيو اننجوانع تب

 '0 دس ور لامر اسجانامسىأارايش بالا ت' احلاشبو دابجو دمج ل ثمر امش لبخو

 انسضاحألا ئدعي ٌتدصانامّتملْدَم 3 انتل راش ناك

 رهز لاق ةئيهلاوسانللا ةراَشلاوراوشلاو

 ”لرولاوزاوجألا ىلءعوطقللاالا 0 ايااوشال راش ير

 ءا ارفلا م نع ةئمهلا نغم هلا و ةدوملا ١ بح ىًيشريصل هناو نول تلا توب

 ناممرا شل يخو "هلم ىل قو 0 دج انماهيعوةَريشةْرما ىئ ًارهناثد د1لاىو

 لاق مايتم و اه راممواعزا وسم ةبادل ا تذخأ اوناسح

 ةراَسمتاذم كارا ةالع ه السوبر ءالو

 قارا دقو يد انتل نعمىأ را لثمريعبلاراشتسا دنيا ردك ورعولأ

 عمتي دلا تشب .ًمراوشملاو 5 200000 يادار اش جممالا نسحو نعم ىأ

 اهفلع



 |. (روُش) ءارلا رح هي نيشلالصف

 همعه < ةهرمو سة

 هرانلل] دعب ساخنا عل 3 هنبهشرم نميؤج بر

 َت ”روصض اسقنالاو اهبِضَق تاي وُوسغاهل كرتأل وا ماعم راف لباتاذتناك اهنأدارأ

 هاَرباهتانَسَع رد لايثو رباهشلا عمو ردكلا توصُركرقلاَو ليالا نمريغصلا

 ١ هيقءا رفاادشناو ريصقلا لجرلاةمعمريغلا ديةرادهّشلا (ردهش)

 3 هليل 5 نيدعبالا را دهش كلو

 ريثكلا ةبعملا د5 راَذَهّشلا ) رذهش ) اعيج لاذلاو لادا ٌس-اف ىأ ةرادهش لو

 ا 0 و 3 0 :راذهش ل حرو ريسلا ففينعلا لبق و مالكلا
 ءو5 ء_- 0 2 2 27

 8 ساو هد ه5 ى”و< 1 -أ و 5

 هي ةيسالا دب اسنع بسش 2 0 هن م هدي وح

 مدعو

 000 هعصوم ماا تايد رولا نات

- 2-26 

 00 9 8ةوءو

 ا ا ةغا هنرش ءاوهيرساولسسلا

 و :ةدءو

 ىراذع تيب ىفمويلا ٌترصقو دع اهب تءهلن دق دق هالمو ديزن :ئىدعلورعوأ

 راشمىذامل م ثد دحو 3-0 هال اند ما

 هن م

 بح أصم ن تعق لاق عمجسل ندأن ىعمو

 مو ع 0 9 مو -آ 1 ٍُ 2و

 اونذأ مهدنع يترك او 5 هيك ذاب تاوهسإذا مو

 وعد وج 9 ع

 ١ ندد اص نما زمام 0 رفا و زاطّةس ر اوعمجس وأ

 اهركس:ولاع هذخأى عن عادقراشملبقو َيَتْاَراَمملاو .ضيبالا ل سعلا داما

 امسية لَا راثملاولاق ميلا تفو ةفاضالاب راسم ىذاملثم تبلا اذه ىوربتاكو قيما

 فرعي دحىفو لسعلار ابن ع يدركمر# بدوعودو روُسمدحاولا و ضراسم ارواشْملاو اهنم

 هيفضاومومانالخ نسم انشا راسب رانش ا د لسعلار ا السعرات ل كدي ىذلا

 5 مركز من

 ةيؤجنةدعاسلا# ردصملابى عمرو لا لسعلاروّلاو
5.8 2 

 اهموجر يتسم تالّضفلا 23 هروّشإ يح دارخالا ادا

 ةراشلاو هجين لسعلا هيفا عضوا ةروُسلافد هر اوُدملاو هدانئاببارتلاو

 نلعتم ءاكتس سابللا نيشلا فب ةروشلاو ةئيهلا ةَرْوّشلا ليقو رمابألاو .هلاو نس ا و

 8-00 توما



 (ربهش)  ءارافرح « , نيشلال سف 0(

 اها 0 الا ”رهشأو رهش انملعى اىأ ءاملا اذه ىلءانلْرنذمان ريو

 نب ريشع تن رش ةطسرالا لاق عا ,هشالا لسنا ذافل وزع أوقو رهشلاق انلخد

 مونىفتعقو ةءاربلانالرخ الا عبمرنما ارمشعو لوالا عسب ررهمشو رغصو مرح لاو ةسخ ا ىذ نم

 ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسرات ديس ح دمع بلاط ىأ

 رول ءافّلاولتامو 0 موبلكحباوُضلاو كَ

- 000 

 هرهش هفمس نالفرهّدو سانلا اه حا ”لضفنالفللاقيو ربّشد-اولا ءادعلا رولا

 ناي نانا شالا انشأت ولسا

 افوسلاانَدْعبَنورهاشأ اًعسَح مكنع ىرعْسَتِبلاب

 قو هد نم هايم ىأةدرلا موي ىنعيهنلحاراك ارهغمسساو ارهاش حرشة شن اعد د>ىفو

 0 9 ضع

 هعضوت دار أو لاقل دم نم هحرخلأ نم ىأر ده همدذ هعضو م هفيسر شن مريد ْررلا نبا ثددح

 ةمرلا ىذلوقو هيدرعد

 9- مو كه :

 رشم قست لمللا تاب رح ىلع 3 ئرسلال كىذلا ىراّسللحالدقو

 ةضدرعلا ىهو ةريهّشةأ هاو نذل ا اتلعر ي نمام سل ب دلل قو روه شم ميسم ىأ

 39 - 2 ت ع َ - 1 0 و ا :

 ةضد رع ريوس نات أو ةريهش أ سهاو سحرا ضار هاش الاو اهلثمةريهّمنانأو ةمضغلا

 0 وو 0 مفرد ول نيدو الا مبرر هّشلاوةعساو

 د دى <

2 --2 

 دقو لبالاراغصُّلاَمالاو تاكو وههشت اهم مانع االاربتن ساولاعقهرسف

 هس | ومزو ليوم واع

 رضصوب لا عضومزاههشو 2 نم ”لسقو أن ارمتو اروهمشمو ارهشوارهشاومم
 مو <

 دفان شعلان نمل رد ىلع # هر ذكر ددقرا مو و

 ةراتالو ريش وراثي دملا قو ةريكحلازومعلا ةيزمتلاوةريهشلا 0

 ا

 ىرهزالال اك بوقعين عبوش برنو ةراجشتل مدوامتلا وةئاقلا ةريمكلاةَريهشلا

 لجاهعمازوع ىر تاكو كاَنّقلا ضوضللادح اوه وذا طاطش لاق رش ل >رلل لاقيالو

 عطخست لقد .وعا و ةحاح ىذق' ال اركمل |اذهىل ىسم لاق ا ىلعاك 4 ناكو سدح

 لاقو هكرو ىضخ هيت اأن لاقفدنو اهلج اهتم تان: اقنيلجلا ظفحز وعلا

 بر

 رعسؤو يرق رفصلا متصلا رخآفه رخل ا مايال لاقي ولالا ءادّساتق ةولا اذه ناكف ةفرع ا

 حل



 اا ا ءا 0 رس + نيشلالصف

0 

 ناكل قار ري ناو ووو تل جو ل١ انتل رابتالا ناك كانو

 كلذدب ىعسمانالا نمفورعملا ددعل ارهشلاو هدمسنا ةعاجيرومشن اردد ورمل اثنللا

 0 اني ًاراذافامسا كش ب يل نع هللا يضر

 هنا و هيرهشلارهشربمشلا ىعع حاجزلا لافو هن اهتن وهن اد_اةمالعه_.فورمقلا زعل هال ا 2 . 00 ع ا ك 53 7 1
 وه

 ثيدحلاىفو هجورخو هلوخدنورشي سانلا نا كلذو هترهشلار هش ىمءامنا سايعلاوألاقو

 رهشل الو اوموصدارأهروهظو هنربمشلهد ىعملالهلاربشلاريثالا نبا لاف هدير

 ثاىأ رهشلااعا هءاورؤو هيرتعر ا ثيدحلاه مو هطّسو هريس ليقو هرخآو

 هيف كليه نار هلتينرببتلا شارع هلع جار ءللالهلا بات ا
<< 

 هللارهشل اقف ناضمررهش دعب لذفأ موصلاى ا دهعلل هفماللانوكتف

 ه2 5 همم و 7 10 5 0

 رابعا اره ثم دخلاقو شد ةلهطال اوهّننأ تدب :يلوقك ا نيقتوايانسا لالا

 غد

 الئ ماقلا لعامهمكش ناين الجت م ث:نأىأ ةحااذوناضمر رمد .ربتاصقس ال

 78 و

 م-(ماعن كب مرشاعلاوأعساتلا ن ءاطخ مهب عقووأ نير شعوةعسناوماصافا هتماح رك

 ىهموريغلاف و هبشأ اذهو لاق كا ذريغهفلءقوريثالا نبا لاق ا :ىعقي لوءاضق

 2 3 عا ع ع #ة«ع .

 ةمرلاودلافو هلالهت ارىارهشلا تن ارلوةتبرعلاو ارهشىعس لهاا دا لالهلا مسابارهش
 هى 2 همر واتت

 0 و هي رو للا ىل ارعالا نما 5 ليحتودو سانلاَليقْرَمتلا كي 35

 :طاشكلاو فاعللا نع يتلا اجيت انا هام هفورعمريس>ال ارهاشو نوح

 دى وع 3 3 5 1 - : و
 رضاع ا لحوزع هللالاقو ماعلا نمةمواءملاكر هم لا نمةرهاشملاو رهشار هش هل هاعملا

 لا نم تامواعماربشالا ءارغلا لاتتو تامولعمربشأ يللا ثقوءانعم حاجزا لاق تامولعم

 كلاب عزم نمر ع ارهشامهامناورهش ألاقي نأزاجامنا ودا ىذنم سثعو ةدعشلاوذزرلا ١

 لصالا ىفاذكههفورعم هلوق

 ف ةظفلاا هذ هت سلو

 ها هحرشالو سوماقلا
 .ءىيععم

 امغاو نيمو فلكل نفتادو دنا, قتل اورك داو قلعتمت هللا لاق تاعوالا ىفزم اح كلذو

 تبلل رخآض عبو موب و هامناوهزأ ذم نامون موملا ها برعلا لوققتو فصنو موو فل تت

 موملا لعدن رعت ا لقى لعفلا لعفتدقبرعلا نال تيقاوملاريغىفزت اجعاذ- 5

 كر ارملا ترهش و ريش وينا قا موقلا بشد هسةممويىفهرازامناو ماعلا هنيزنؤلوةيو

 رعاشلا لاو رب انيلعق قا نانا ذمان رم لوقت برعلاو اهدالور مش
 ل دلو هز و

 غلا عارو ار مل رانا لثم * مهرطت ًاراغلاربش اد متلزام



 اًذكهدهدسح ع اصع هل اوق

 هجم ما ررولصالاوف

 (رمش) ءارلا فرح *  نيشلا لصف ا

 ماو ق2 دى سرا ع .ة هم ع

 نيعلنيطاصلان 00 » نيني قران مدحا

 م 9 ور مري

 ةيوخااو يكل ةرزاتلا (هش) ةالنا* سناك اذ يغنون وةرذمش لير ثيل
2000 0 

 ني نكارعأ فراش وعلا لامرلار 3 (رظنش )

 لعانودالملا ىف ىفاح رشا * ىو ماركللا موقلار طنش

 لاحرلا نم قلع حافلا رطل تينا راع لسنا بكد ادعو

 نمقأسمال ىارعالانبادشنأ يلصانورطعقو طلو رف لعبور قلنا سلا لبالاو

 هم ,ىىعصم ١ م م َظ

 ىلةىارب 1 يلج ى أر بسك قع نم #2 ىلهأهسنيورةرطُتش بر علا
- 00 

 لاق ةريظعش ىثنالاو ةَدئلو ادلع ءاطلا نماهم رقلةمملا لاذلاب ةيذسشاولاتاسع رو
 ةدمم 95

 نيله قالخال رش #3 ناسكسا نب كب ى ها

2 

 م 85

 باطااوأ طقستق لم 2 1ناكرأن انكر نم قلغنتةر حلا ىهو ةولن_ كلا لثمر يظن .ارعت

 سمو ات 27د 5

 ةرغتشلا نيب ريظنشو ريغش لجر (رغنش]) ريطتشد حاولا هفورحو هفارطأ ل1 اريظانّش

 5 9 ا املا نيم ة 3 نو

 ةريظتشو ةريذدش لجر (رفش) تف لح ورا لاو مرفتلاو# 0و

 5 7 ءاوم 0

 ةقان فضي حاملا لاقو » قيعيز قات ىذةريغنش * هقلاو ةلخاو وس ناك اذار
 م “هس د

 م مب

 عيد ست ”اصعءايىر- ثفذلا تَمهاذاةرامُشتاذ

 هيلمم شرفحلاراغُ تاو 1 3 تاذئأ ةرافشتاذل.5 9و ريسلا ىفةدح تاذاهنًدارأ

 (ىمث) 0 اىرقسسلاو ةدحىأ ةراّن- متاح هقانو ىاريسلا ةرسفو وجم

 م و<

 ارمني ىف عش قوتنا اروهطربشلا 6 عار نع ةركلازوعلا اريهتسْلاوةريهشلا
 و روحا ةَذَم بو هللا هسل أَ هر بول سد 5 نم دملافو سانلا

 2 22 9س رو سانت < موو 2 5 ةءةهمص سس

 لاق رشا هرهشاواريهشتهرهشو رهتشأ 5 4 اروشهرمشي هرهش دقو
 و

 ُبرَغْنيداولانرسم 00 ىئاونيداولا او

20 2 - - - 

 مور

 0 ةضنلاةَربَّتلاو ىارعالانبا ءاهلارسكبر مسح ىوربو
 بك كءاَسك ارت 7 نمكلادي 5 امدعيم 0

 ةيرهاشلاانيلع ضعت 5 لا هبطت و وهو تاني رفصلا نيبر رمش ماسك رج

 رع ”لسحرو ةفورعمر طعلا نمبرضةبر رهاشلاو ضم ةرامهتسبق سدت قوق

 باطلا برعلوقهنمو باعث لاف ر مكمورو مْ ملحرو روك ذمناكملا فورعمرومثمو

 ىذر

 2 هللا ثا

 ووك



 4184 (ردنش) ءارلا فرح 5 نشلال صف

 ممم 2 ل هز جود ةهصس مرو سوع هوآظ © و98

 اهعمالسماثغربصسمتىلا « هرمبأثمللان طيني اضرأَتسم بوح ةدعاس

 رعشلا ةرورضاو صمت نماغز * نوكيتأ وجي نبا لاق ةمتباوأ ضرالا ئه فرصيإ

 0 فورس لي ده لاس موس يصدم ليقو 7 يا 1 اريصتمن "ال

 رائشلا م اًضد :ًاريصامتاولاكو اًنسع ناعم ع نحرثك اهب يظعداوُةياسو دبا يلب

 ءا سه" الا دعى اطقلا لاق راعلاو بيعلا

 5975-22 < 0 و و ©

 راسا عْمشم معرالولو 3 ةاعرمهو ةبعر نو

 هيفىذلابمعلاوهل قو راعلا رسعلاو اعلا ٌرانهفا رام كلذ ناكىضتلاثد د ىفو

 بي مدون ألاكأ راع: نمهنودرشب املك رامشوراعلاقب زاغلا وبيعلا ميقارانّشلاو راع

 اهراس عثروا وربخ #4 ادع عدوأنأقبلَح ىف

 ريتش لجرو هناعدملعرتشسو « از نتا اروما و: *« ريرحلاق رئانّساولاف هوعج دقو

 هتصضفو هبت عمساذ رين لج 1 قلخلا ئسريسست ل-رو نوبعغلا ورمشلاريثكر برش 0

 امغنالاقو فرلا اذهرمتر كت أو لاق جيلا هتسناذ ترم يشفع بيذملا

 رعت نأ قس 5900 5 ةصيرحى شو حورلا قون ثنابو دشن ونونلاىترئتوه

 يةلابرومشملا ىعالا راتشلاو ا بيعلاوهورانشلا ن هدزعد ىره زالا لاق

 1 ءركةشم تناك اذان ووو فاجر ءالانءارشنة جرت سيذهتلا ةعنشلاو

 ) نش ) ناطر 00 رهشملا ل اصلا لج رلاةيشمةر را دلو رامعلا ةَمسمِرعَشلا نارعالانبا

 7 ةيردلاعبصالا ريا (رتانش) د 00 ل دقو تورت قمم د قرا

 بئذلا اهلك أ اةأ حا رب ممر :رجس لاق

 بالا ضعيف لقلبك 1 * بها داوم ىلع ىب انمخانأ

 3-3 ودا ىتشا واهو # امنا رواه قير

 2 ديزوأدشأأو نول لهأ ةغلب عمصالاةعنُ ىلا سلا

 5-3 ؟اوذلا كدا امة رششو 3 !ناع فصار اهتمي

 -و 5 7 3 م 3 ةرس 5 نت ثم

 ب م نرلا اولا مام ةغاَدط رقلا لاقت ؛وعباصالاى 0 نتامشلا مسا

 هلال ةْررمِسكةَردَلا (مشنلا) لع رقلاوذءانعملاسقي نيل وامن مانو

 دشنأو روض ىأ ةراذشلجردي زوأ ىسرافوهةفين-و أل اق ارو مظعأو اهنس لجأ

 افرحم نوك.نأزو< هلوق
 لصالا,اذك هلاريصنمم ْنَم

 نبالاق توقان مم فو
 اذوخامنوك نزوح ىج
 نانزولا ةرورضلرصعم نم

 ررحورظتاق ها اس رعنأك

 دعم ما



 ةقانلاةيرعشلاوهلوق 1١(
 ممارس كح ةعلرمسلا

 0 عماهضتوةددسش ا

 امهحتقو ام وعذب ونيشلا

 بكم هأ نيوماقلا ل

 ةركصلاتءاذ هلوق )2

 اذكه ةرباسأر ردق ىلع

 حرش :راسعو لصالاق

 ةرضصلا باك سوماقلا
 معم هأ هسأر ردقىلع

 ساملالاهارآو هلوق ()
 ةراسعو لصالا فاذكه

 (سوم) ةدام فسوماقلا

 لاف نأ ىلا رح ساملاو

 الوهريسغوردلا ههبهقشي و
 عطقب ىأ هأ شلع

 هحيراش هيلعدتناك ةزمهلا

 ينعم ها ر رك

 اذهب ىهةريرذحشهلوق (غ)
 لّوعملا انلدٌأ ىف طسضلا
 ىععم مأ ار رحوهيلع
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 اديد ناك ذات نعمو ديدشلا ملا اقوم اوهورفعل بو تزول ديدشتو

 كول م٠ نهكلمرعشلاوءدسنا ١ رس كلوقل عام نا ارمشوارمش ارش الوورد 0

 لب مهضع»لاق و9 نير 0 رمت رمسفاهمدهفدُعصلاةلب دما“ اًرعدنا لاق نع

 260 ةعومسص ه يس سر ومس9 <

 نءالاق رع_سلاودا دءمبسالا ن نمةقان مسا ارعشو دنقرعم ب رعو تكرم تيعضاهاش وه

 لاك امشلا ةقانمعس ارو هدنس

 و ةةظاء مس سوم مو 90

 ارعش د اؤغلا تاجاستملسَ د ةيوه شرع حالا َتد ارامو

 0 قلارعتشاو ةعيرسلا (1) قانا هشلاَو صو اج اهلَدعةقان م ءارعش عارك لاقو

2 
 2 <89 ع

 ةالصلا هششعوا ادن ىلع ىنوم عمج وعش يدح قو هنعل رمد .ىأقمسفلا:مريعش ةقانو عرضا
 سر

 ْ لاهريثالا نبا لاك هرب |سارردق ىلعةردصلا تءاذ )5 ) رومتلاءاجدعدهلانأ مالسلاو

 02 5 سا وم

 ند لوعفو»و رهو اه,-ةثدىدلاى يعد ساملالاه ارآو 0 0

 لاك سرق مى ا دوُقنلاو يضم اراتسالاو رامثثالا
 11 0 سلا مح

 ا ود دوو

 انىدحو 3 00
- 

 همانمص »8

 ارم س راق بامع

 دو 5

 رخمضلاكلذكو ل نا ميسجلالاج را: نر ) د
 ه9 م98 هوو 2 مو نو

 0 ا د رمش سعصم لكءانبأ

- 

 ةيؤرلدشنأو رخصصلاو

 ةحاطت رماها و ارب :.ناك اذار تمض تعش ل جر لاقي و ريكتملا اراقنلا عاطلا وهلقو
 أ 200

 غميهلاوأ لا حبرلا ىهو () ةريرذمشدماعطىفو ربكىأةريرشمشوةرخمش هو فرطاا
 00 مكلذو بضغتملاربكت وهو رسل لبرلان 7 شمل

 هَ م

 و 28

 سفنلا ٌتَِحَنابْضغىأ اًنصم هن ارلاغ اهعيرْتتمحاذا

 ىلدهلا لاق ىلاعلا لب :اَرشَمشملاو لامجلانم

 سس رم الاو نال هير 03 رسوما ىلع قات
- 

 ةعءو < 2

 ظ (رذمن) مدل . رتمش) اهريغر لاجل نمىلاعلا ارسل لسبقو كال
 25 < 0 0 5 يو 8م ه2

 ريسسلا ىف فُدعي راذعت ل جرو ردمشوة ردو ةر دم ى الاو عرسال الا نمرديعثلا

 دمج ىمدالادشنأو 003 ارّدسعشلا هال ّنيرابسن 55 03 لبد ًاوردسصمريسو

 انف امية ذاردستو ةراذهث مالس غفار ءالا نما ل ءاددك

 3 25 < هب و

 لاق عضوموصْنمو هملعتقنضقأ هلع ترصعت لاعب قيسضلاةرصشلا (رصمت)

00-2 

 ةدعاس
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 يوم 0: يسم

7 

 ل

 و 0 5

 ديلا 5 وريم ملا نمذو>أموهو يقل لطالاورشلا ىف سكنا ورعوأ ١لافو

 همءعو 8 سة ري ىس 11 5< 2 هه

 اا ءشلادقو عدتربالهس ربك رردهح ل يلا للا ساكن 1

 م اك هم

 دكا شلك ى دفان يصل ا زىارقشل+ 32 3 روما لاك و هدارأ أرعسو
206 2 

 زها اصلا ا 1 ولأ هج #3 ارماموُدقاريسفس تنك دق *

 ٍ هس ع 0 مادري نع ص 9 راق درعاق سرب 201

 كلاذدوكوهو هعفر ريش بونلاو رازالار نو صلف و هصاقروستف ئسلارعشو ىلا صيلقت

 27 ه2 5 02 < هت

 لريمشترعشلاو هسملا بو سمن رم لجو ا يا لاش و

 لاشو نا: آلا خانسأب ةقزالثر رمل لاش ؛ حمسة مداف صلات لكومتضراذا بوث

 هو 4 مو موو هم

 ةيهاشة فسو | رع ا دلالات الرمل هاش شو مالا

 نبال هرالارعتلا يكل لعفربغ نما .ةطبىلا اه عرض ضناها شةاشو ةصااخ5 1

 ه5 83 و

 نبا صخو هلسرأىشل ارسم دم .نبا هتلسرأوبسلاترعشو اهتلسرأ ةنمفسلا ٌترعَتمهلوق

 ههلزناىهأرك ذب خاشلا لاه مهسلاوةنسنسأا هيف ارعالا

 ىلاغلا هرعت رملا علطسأك 5 عطاس بتل وول فدل تقرأ

 ذيشماو اهلع أو اسسك ااذااه هرعشأو هلبارعت لاقيو

 هد ل -8 مي 289ج ه2 تم

 طاغلت ىوعلا 10 #2 انيئاكرانرعشأو اناحترا امل

 رقياللاق هنا هنعهنلا ىشرر ع ثددحىفو 1 ا الأ عرداو البدع مهلاشمأن دو

 ةدسعو لاق اهرعسلك اش نمواهكس لف اش نفاه دلوهبتةحأالا هدا لوطي ناك هيأ دحأ

 هاراآولاق لاسرألا] اوهو نيشلا,ريمشتلاهفر ءالوشب ىمدالات ععسو لاك ”نيسلا,ثودخلااذكع

 رثكس نشلادسعوأ لاق و نسلاىلانيشلاّت ا رع مجالا رس نشل |وقنم

 كاما هش هي هلاك ىلاغلا رم فلو دشن أو هريسغ ءورتلا

 .٠ . و درص م هم 2 6-3 ب

 00 هتمسو س طاعلا تءشاولاخامو 00 ١

20-010 8> 

 نيشلا 1 رعشرشو اهو هلدال- درأو مهدودصَق ىَأذ الا ىذول رعت نكلوةبعكلا تردي د



 لصالابادك خللا تولخ هلوق

 ىجعم هما هررحو

 (رمش) ءارلافرح « نيثلالصف 41
 و ومو هَ و ىو هو <

 حيرفركشلاو تركشو ةكتتتاو ترش كلو لك م رخشاو هسْضق نم مسرغت مركلا

 ١ تيكسلا نبا د نأ ةأىها فص: رعاشلا لاق اهجرفمح ليقوتأرلا

 ٌرفاو ٌصرعلاو نطل توُقيداوج 0 اهركشي ناصحاهاشان عام

 كىورو هيفةغلركشلاو اهعْسركساالبقو ران فرعلاو بكرا دازيداوج ةءاورفو

 ١ قالك نع ءىمثددحلافو * اهركشواهر 2000 ىشعالا تد نيهجولاب

 ١ لدَقلا بس نعى من هلوقكفاضلافذخ اهركش ا اهتطو ىلءدارأ حي رفلا جيغا

 يك اوت اهعرفف اهركش تلد ىاداشلا نر كمعشم د دملاق و هب نع نثنعاكأ

 اليست واهلطت تاما ”لربشواهر 6 نمكتلأسنا ااه نق يداها تم ير

 لاق قرش ة نيم تنكاذ مل َ |نمةردسفلالاقبو ٌركتاهدحاو اسما عورفاكتلاو

 اهديدحواهؤاماها سم ىراكش #3 ا رك فرعا لات ىجارلا

 ٌتعاف لاقي كرعس وبلاك و اهتل اهااهب فر راغتو أهم ردقلا طا ست ديدح نمةقرغماهديدحدارأ

 سن وس هو 0

 ركسشون و تلا ل نر ار كمتلاو اشاره انو رئوي د دنا

 : لاف نولاىةءاسقرك اشو درالا ىفءاسق

 رك اش نيدلاو هنا اك اهرافةنامألا عرب ىواعم :

 ىرخأ اج لعاشل ١ درا رم رتعاف هللارك اش نكحو ا هع :راكرك ان ةنامالا عرتمدا رآ

 اًممحمكلذريغو لوصوملاوهلدااوريخلاو ادا لعافلاولعقلا نيبءاجدقديدشتلل ضارتعالاو
 و ه5 س ه - 5< 2 ف 5

 ركوشو نملانا دم هن مايل سقرك اشو نادمهىفركاشومو مالكلا عصفوتآر لا ىفاريثك
 سو 265م9 39 جة صرروم و » هم

 رهشناو ارهتر مشير مخ 6 9 لئاونيركي ىف لير رة هلسقركشيو مسا
 9-22 ساق رع ا 0 ييورع عانن سوح ل ع

 ع دح فو هلأسسهاللر ءشلاو اهم الرع اداح مرعشتورعشو

3 

 كح لاوهو ريمشتلاو ىحالا فرهتشالان مديدشتلاورسكلانوه هرعش مزعلا ى ذامكداف 0

 0 ءو او ” مص 9و مق 0

 ريسلا فدشك اذاو هراسغر هدو رعنو لحرلار لاعبو ةغلاسملا ةسشبأ نمل يعقوداهتجالاو هبف

 9و سرع ) و 0-30 00 3 نها ع و ” انف ع

 رهشملا ىر شلاو بالكلا نعي تشمكنا ترث 1 » ىرعث عاصناو ترش دشنأولاسرالاو

 ا 85 عمي كنا دم 0

 ىرعشو ىرعث وريم رعت لجرو ميلاونيشلا مف :شمكملارومالا فس كلا ىرمشلاءار هلا

 3 رعشلا ىف كلذرثك و بزجم ئاوماورومألا ىف ضامرسكلاب

0 

 ح  الاضن ًادشنأو 37 ىرعت قاس نعترمثدق 2#
 م قنما7د



 40 (ركش)  ءارافرج *« نيشلا لصف

 ركشو ا ارف لل اربكّشو راكلارصشلا لوصأ تن“ .امريكشلاو ةمساعلا ناقل نب

 نمّتلا لو ىذلا سونا لفلان موه بوقعي ل قو ةفينح أن خارفراك وكس لنا

 اهريكس لتلك ص #3 1 ماك ددكبلا ىذ لعب 206 رثكلدشنأو

 مع ا

 ا ل ع نودصغلاريكشلا ةفنجوتأ لاقو بك ارتمرشكل ئطغم

 مهلئاكلاَقف سو هيلع هللا ىلدهقئالوسر

 لوألا لافاني « انانا دق ةماعلا عاجتو
 9 و 2 1 2

 َن وعد 8 عمس ملا 3ك 3 انهما وو اقنع

 9 صصص لى م يوم

 هبتكب اك اذه ميحرلا نيا قارس ا فللطلالا لو

 تع لبس اوةَمْرعلا نمةاوعو ةروغلا كاتعطق1 ا لس نيرا هن ةعاجهقلا وسرد ظ

 مدمر هريضحلا هعطقأفهنعمللا ىذر 5 ف كلو و لس وهملعهللا ىل_صهّننا لوس رضبقالفلاق

 1 را و ةعاحت نب حا ارسل اله نام رخابام رثك اهعطقأف هنعهللا ذر رع

 هع ىلعهعضوو ورع هداف فاس |امدعب الس .وهملعهلنا ىل_صدّتا لوس :رتاكت ريزعلاد دع

 كلم لاله دنع رشا هوبا هلل لسوق لودي هوس بيصيتلا 0 ل

 هر علك لاق ورع كتف لاق نك كشو مث لاهدج ا ةعاتخ بل اوهك نمو ل الهارد لامتف

 هل اوصأ ىف تدنفَحرفااك زاداع را لاري لاك نينمؤملارمأاب ركشلاام و هواسلح لام فلاق

 روصتموبأ لا :هلئامماو لابعلا ضُنار ةفءاطع وادم و ءاطعو هزاجأ غريكشلا مكلذذ

 راكلا لوص[ اراغصدنمتدناموهو عيزلا يك ا ةراغص "هند ذاكأو 0 ريكشو#ل او

 اهدالوأ تاه راكم دحاشلالافو

 00 9 ل و مهو ساو 2

 رك ئافريك ثمان نهتم هرج اةيجيوملا ضو ٍ«رغقلان طقاسي تايندش |او

 9 هتلقر ممر مسا ام لوف دؤتمك رات طر عشر 31 لاش يطأ ا

 ا ,راضر 0 ١ اريغص تدب ام يكسو ماعلا

 3 رولا ىتغتس |الوءاسدسن نونم « رأت ,ناالواعقالو ب احجي
 وم 7 27 جر

 ىرماعلا فؤعئةئْوهلاَه ر مشا اطر كش لاو
 و ” دب

 اهريكشا معراطدقْنّرراصع 3 اهل "اكنادعلار اوس لك ىلع

 0000-1 ىلاعالا هنابسّمةلبقو ٌلاوظلا هنابشق مركلاركستو رك هاو



 (ركش) _ءالافرح +« نيثلالمف 1
 2117 00 هاعرتاماهل نكمل ذاهناولصالا ةدوحو مركلا,لبالا هذد» فصن هنأ تدملا

 هرم 03 -

 د ءسوررص دل هل و 2 و هم مع
 رسكلا,ةقاما تيك تروق نب 1- 5100 ني 0 تماذا

 هرخ ملم 8

 لهاذا : ه كمل انام دلهو ةركشان وملك ىأموقلاركشأو ةركش ىهو اركشمركستت

 - 5 5-65 ع © مام اس 2

 اهرطمل براغ أوْثافسوُمامسلا تكس او تراك معو ىراكش لب ١ ىفو عريس رلا نم

 ارطمفصي سقلاؤ ما لاق اهعْقودتساو
 < هةر همم ». هوو

 ركمشتاماذا هيلاوو 5 تيل

 رج نبا لاق 3 وبها خب راركتتاو رطملات نأ حان رلاتركتشاو ركسعتىورو

 لطملا مسا اماذاَتوُمعاطلا أو * ترك امَسلاَ راذا َنومعطملا

 كه ةاددجو 5 َ 5 2
 ددسادربلا ور طاركتشاو ًاطخوهومدم_سنبا لاق دسعيئلا : نءتفلدخا حادرلا تركتشاو

 سا وسع 0 ى 1 3

 ءالصلا عشواههمحأ ناك رورخ تركَسشاو س4 اا دع رعاشلا لاق

 عجلباو رئافضلا نب رعشلا نمتىش امتابنلاورعّشلا نمريك < و ةطراغ ص لال ريكس
 هه 9و 07 ده

 اهريكشا هيبة حول عك 5-3 ارضان نعلم انيق دشنأو ركشلا 1

 || جرتلانمريكشلاو راكلاب سدلو قرولا نم ة :رممشلا لص فت نتي ميك لا ىبارعالا ا
 ري < 5

 2 ن.راكشملا فارعالانبا ءوشلا [مفحب رتافا تكسو : ةرصشلا تركش لاقي ءارفلا تبغ غلا
 ة* وى و 2ةس

 د كوب دوكراهل لا اهلك اهتتساهتمل مودن ئلاوءاّدشلا ىف د وبففمسصلا قرزغت ةىتلاَق ولا
5 3- 

 ىقدلادكو نخر هن اكل سرّقلا فرع لص[ ىذاار م اريكشلاو هديا دو لوشوو

 لوأو#لمقو هراكن ب هراغصن متيم تدنلاوافعلاو شي رلاو رعشلا نمريكشلاو ةيصانلا
 ١ :  1ردسو ع ' تبرع 1 2 2

 رحبشلا لوح تنال رحشلاوهل قو ضرالات نركس دقو ريخملائاهلا تنلا رثاىلعتستلا

 اهنمحرخىا 6 كي كأي لاو رطل تركو راكلادعبتش .,راغدلا قرولا وق لقو '

2 

 « اهريكش شام ضع ءنمو * رعاشلا لاك اهلضأن م ةرحشلا لوح تس اموشو ريكشلا

 اسرق فصد لبق منا لاق كش ضيشلر ياا رولا

 و ساس --7 - 2 2 1

 نتكدق لذا جربكش 5 واسرتلاوترعذ
0000 

 0 م قرد ةو م هموو

 ةصخرلا نابضقلا نم تنثيإ اماضد دأريكشلاو سولو زان ىنععناكوايصتنماف رشم ايزو مو

0 



 ا يل
 7 دحام مما 1 5 10 1

 4 (ركش) ٠ ءارلا فرح * نيشلا لصف

 وه ص )همر هدر هو هو و و ورق

 ماللابو تركشو هنركشلاة ب ف ورغملا رمدك"' الوأا هن لا ىلعءانثلار كشلاو همصنو
 ي 39 سمار

 0و تل انوكالو اوس مكتسدي رثاللاعت هلوقو حصفأ

 ! يل مو وو

 ر وكشلاو نا نمكلا فالخ ناركشلا و روفكو رفكو دو سود درب _ثماعج نوكمن أل < و

 هناك فلعلا -ءلق ىلع نمسي ىذلا با ودا نمر وكشلالسق و ٌلدلقلا كلا هيفكبأ أماودلا نم

 فعالا لاق واقع نويل رار ا الملقن اس> الا كا ذ ناك اوركسسَي

 اًروكّشلا حاولا لك ش نوح 3 3 رلا ف ةوزء نمو

 ع مئالاقف ٌةقانفا ارعآت عنو ىرملا نم ايش ولف ىلعز عتق لاَت ابو نمراكشملاوةركشلاو |

 هبانفحو 00 رابغملاو راشعملاامأو انرك ذافراكشملاماقراشراكْشباشْنم
 2 وهم

 لقي نم اظح سصت ىتلا يئالخلا نم ةركشلا وبيذسهتلا 526 6 عجو
 سة وص 2 م اهمص ع

 لت ردت نما عودِعت ثا نال اراه .وملا ل زناذاو نيل هلقدعي هيلع :رزغسف جصضوا

 مهضص 2 78س وع وهم < مم و ءومر

 دشنأو اركشةيواخا ثتركشدقو مرحة رك تول مهناو مولا 26

 اهو قارا اهم #3 ثتركَساذااهتارد برص
 0# عا -ٍ

 0 - رموش و 2و <

 ةضكرت يل اركسش ترك ٌثدقو نيللانمى”المتناك اذا ىركسشةرضو ةديزلا ةقْحَرلاو ||

 ةئاتمملاةركشلا عمدالا ةركسشلا ملألاو مهلب اترك وم و انياب و

 ارازغالبافصي ةئيطخلا لاق قونلا نمعرضلا

 . تاركشاهتار راما م تحض لامالاآلا نك ماذا

 اههساوهولب الاررهذ تدحص 1قدوكي نأ اذه ىلع هبار ءاواهتا رضاع حاب ىورتو ىربنا لاق

 سدلامآلا ىلعذوعتاهبىف ءاهلاورخشد_هنريشتاركشو قلك ل عاف اهتارضواهرتاقلسو

 قلحو لبالا ىلءدوعت اهل ىفءاهلاث قلح اهل ىور نماماو لاق ريخدعيري_تتاركشواهري-خ

 ىلسمملاوه :وقلاح عجولملا اوقلح ع و هريضاهل تدضأ» رب دعت فود تع ىش و تدودصأ مس

 قلو لي الاريمض تأ نوك,نأزوهع و تكريس تاركشو قا عفراهتارسضو

 سلامالاالا نكي ملاذا هلوقامأو لالا ىلع بوصنم تاركشو اهل هلوق ىفمربتوءاد_ الان عفر

 فوذربخ ىلا تدتحا ةضفان ا ,تلعج نافةصقان نوكتن أروح و ةمان وكم تزوج ركل نأ

 ىنعموربخملا حت لةمان|,تلعج ناو سلامالاالا ضرالا فو سلامالا الا مث نكي ملاذا هربد.2
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 متن هادو ديريغنعودي نع نوكيدجلاو نعال دوكص,ا شا بغل |

 0 1 ا هركشو رك 2 21 تاو مها نم ا

 ىضْي مدن هيون ملك امو هال ليسركشلانا كرك لو

 هتملوأ 000 لاق هنأ ىرتالأ دينءالانوكبالركشلا نى بعلدياذهو هدسسنبا لاف

 هناتركشوهتلاتركشامعللا ىحو اهيلع لركشي ةمعهتسلو أ نم لكسدل ىأ ىذةب ةمعن
 5 جب ص س و هت هت ماس 2س لس لس مااا روح 3 0

 ه4تركشلثم هكتركشتو هركشكءءالب هلركشتوهتلا ةمعنتركشكلذكو هتلاتركشو
 6م 2 2 و و 2 2

 ىلعوأدشنأ لجوزعهتلاركشت ل بالا موك لك ايالذاك هنا بوةعيثم دح فو

 دعا فّلاك امّباهتساو مالا ن ماع قطار .الإو

 ركشلاريثكر وكس ل جرو قالا عشوم ىنانلا شوف درك دانأر ىدامر كتل
0 

 7 صوم

 لاك هنارحأت امو كمنذ ندمدقن :امئلل هللا ارفغدقو اذ هلعفت هللا لوسرا.هل قف ةدامعلارهسعن

 ددسن نيون نتا اخ يح ني حوت

 ظ | دقو مل بو هيلع هللا ىلإ لم ىؤرندح ثردحل افو ار ا نك ار زعلا لبْرنَتلا فو

 هانم نمزوكسلاو ءاهريغي ىتالا كلذكو اًروكسما دعت وك القأمال_بلاهملع

 هترقغمهدامعل هر كشو ءازملا مهل فعاضمفدابعلا لاعأ نمٌلدلقلاهدنعوكيهناهانعم هعسا

 هيرركش دج ىذلاوهفهتادامعنمروكتلاامأو ةغلامملاةمنب أ نمروكسل او مهل

 نملسلقو اركشدوادل ١ اوامعا ىلاعتهتنا لاكو هتدامع نمه-.1ءٌفظوامهنادأو هتعاطب

 هياصّتنا تاكتئست او ارك هقاولع لاف تاك لوعغمدنالاوكش بسن دوكشلا ىداسع

 هتافص لعَّناسنال دمع كناف هنممعأدجلا نأالا دجلا لممُركَسلا او دك مردصم هنا ىلع
1 

 لوةلابةمعنلاهلياَعمر لاو هن اةصنودهفورعم ىلعالا هر يلا هقورعم ىلعو ”للبجلا

 ترك نموهو اهيلوممنأدقتعي وهتعاطقهسفن سد ددو ا لب مذملا ىلع ىتضةسلاو لعفلاز

 ه مم سس ري وص

 سانلاركشيال نقار الد كاف و هلعُْتسمسف ىّرم ثباصأ ذاركتلبالا

 امك و سانلا ناس حار كش دال د علا ناك اذا هملعهنانحا لمعلا ك1 ال هللا نا هامعم

 عل نارفك هتداعو عبط نم ناك نم نا ءانعع ل دقو رخ الانزي صدا دنع اصتال مهفورعم

 : نمنأءانعمل 0 اركشلا ل ارتومللا ةمسعنرمك هنداعنمناكم سهل ارك كو نانا

 كتحنأىأ نايل نم نحال لوقتا» هركّسناوهتاركشيالز كاك انناركجشال

 | قادت مسا عقر ع ةينيملاوقالا ءذدو ىبحي كبح لنمو كبح ئبحأ ن ف ىتبحم نور قم
 ممم سل سس

 " يي ل

 هكر ب #1

 1 7 ا ا ا



 هللا ىلصدّنالوسر ىلءدفوامل ةلسنء ور عن [ثي دما ىفو نكس ةدانقىنبلءامئار حشا ١

 هعضوم فدي دعسلارك ذمدّقت دقو نآامامهو ءارّمشلا ودي دعسلا نييام ةعطقتسا لس اق لسوعملع
 8 ا 1 8 دج ١

 لطخالا لاه ضرارءششلاو

 41 (ركش)  ءارلافرخ *« نيشلالصف

 حاملا لاه هلاحدملااكشىأ
 2م ومع ”

 ىريعت دلع قانّشاوىريس 0# ني ذع ىركن سن ال ىراح
 كل

 ريدا خالو الحلا عم د ىروُقُت عميد حلا ةراكو

 لجراُثيوعو تعنا نعمل لبق كلذريغل تالا ءذهىفروقشلابدبشتسادقو

 ىروُقّشو ىروُمُش ىور لاقت حيامعلا تس هدشفأهنا مقربا ءىردم دملاىورو 0

 ىأ هروُشّسب فربخأ ل بقو ريهسملا مهلاوعروُقّشلاو رفيدحاولاةطكيملايؤمالا

 هدلا تاني فصي دسا لاق 0 ا هد

 دار اا ىودلا,نازناوهلوق رهَتملاَب برب اسال َنآَرنأو + هع ا و دانا
 ةمود ثحاص اردنك اهب 0 عاش

 ءاقولدنملا || نمحاضبأ راو رتل نيلي قالا افصل نيود * يتلا رمال عضوم رقم او
 ءلمع سارا . م2 و م 972 ماقل س8 هس

 طعانءانب ارهدلا تاني ىفآو مي #3 ىفرشُشملا لتس يلف ليلا لاق

 00 اوسلان 3 ا 35 ت1 :

 عي ب كر ل_.لعكك رسلهقا نا نما نعى
 مأ سوماقلارشفاذك دس رص ع ع

 يعد راعش أ يسفمىف شاب در روبأءاكح لحن اهب لكلب نا خلا و رقما لثمانصح ىلت يب نئلفدارأ

 ووجب 2 2

 ميزاهج جورعَقلا لَح 3 اًقستعمارهَشلا ل لس نيدان زا دشنأو ةساجلا

06-2 

 و سرع رم

 ءوم هد ع ْ

 ريق ةمطافَدع يا 3 اح اوُهَساوَفلا ترق

> | 
 ْ مهي ماللاقي اضيأىرشْسالاو 3 رد مسيلة يتسن ويلا ل منيا نمىيرئاشألاو

- 

 ىو اهنب ا تحيردلوق(؟) ٌّىثك ع 9 مهني كلام ورعنب كلام نيدعَسر شالا مهوب ل مقو ءرمعلا
 تدثر لب ارنمدصق نعال ْ 000

 هتلتقفاهنب |تياصأامالغ |
 اهبحاصب تعج املا لبقو | مزاح ىنأن ب رشلاف هيمان تحير () سرف مسسا ءارقدلاو لايق نملجر السلا

| 
1 

 هو روميو رثءهر

 نر ىلا ارعالا نا لاق ءامسأناقشو ريفشورعسأو ترتطساهةبرثلا اجلا لا

 تداراق داو ىلعتت انام ى نمل ريل: ةفدسأ اى .مالسبزراج ا دقةيتعناكونبالك يرفع سوس ١

 تق دناف ترصقف هبل ” نأ ومد يم : وه 5

 لّئسف اههحاص لسواهقنع رفوأكض .رعو اهلج كيان" هله لع اهرشُدسي ءا ارق لاك م ضف من يفك

 دعب مل ءارقشلا نا لاقف اهنع «*تار رةتلاكتبلا امد هيلع دشنأو اوم لاو بوذديتلا

 املا و6 امادراه مش 3
 سوماقلا فام اهياجراهرش ات م 0 عاملا وكلا ) 0 9 يداوم فارعالا نبا

 دوي هأ



 لصالا,اذكت ابنذلا نمهلوق
 ىععم ها 276

 | لاما تبننارق كاوهلوق

 6 توقان
 ريك فب نارقش الا

 نارطقونايرظوءارلا ف.فنذعو
 ييعصم 6-5 ها

 لاةمرلا ىذلوقهنموهلوق

 سوماّقلا حرش فاكوه
 تقاعتاهمناجرملا كرعن اك

 ارقاشملا'امظ نمفشخ مأ ىلع
 ويضم ىمأ

 (رقش) ءارلافرح « نشلالصف 4

 2 هم - 0 موس هو 24 1

 لاق ىنارعالا نبا رام عب اواًماعراصىذلاوه راد قع هدمت عا :

 ع وص نيددعلا ضان ةعصانالات وكن الءاه مالوءار وح ءامذ اال اوةاركت »ار وج نوكندأل

 حوا مشمول نو ا 2 هر الرمل رونا ريغ دلكلا ضان

 ا اءارقشلا واهدلح ٌصاس قالوا يعاب 0م *” ىلاءاهقماو* ءامهب ا و ارهاظ

 ةرقّشاهتدحا اورج أ تين لاقي نامل قئاقّتفاقاارسكب رقشلاو ةبلاغ فص أن بةعب 1

 ةفرطلاق ةرقّش جرا ىهسامب و
 9 هم

 رعشلاك ءامدر“ دا ل #3 ا 6 ىلا قادر

 بذكلا,ىئافغخوالقش -ءراشبلاو يَراقشلاو ىَرامبلاو ىراقشلاب اجو ليدل الءوىوربو

 مو

 ىو ريكا ذدَتِ :ىَراَغّشاوراعشلاو بذدكلا,ءاجاذا ربل اوشا, نالفءاج لاقي ديردنا
 >ٍ 2 ةءو و

 هبط "اين همسة ربغأ فمطلا هقروو“ ءالكشابرْغرو نام ران ضرالا لع ءاروهظهمسشأ

93 
0 

 ليقمنءا لاق بصخ ماعىفالا تننتالو ىرملاف دم ىهوِسَصَقلا

 امّدَاماهفارطأ نم ل 0 رب ارشر شا نسعص اع

 | 0 راهلو لمرلا فتد:ل دقو تس :قاققلاديدشزو مشل كرت ةفيتسوأ لاو

 هلت ئراقشلا لمقو فوتبال منش رمل هىَرامسلا نال. ةدقولاق نبللا عطف

 هم 0 و نص و . 1 5 1 وه

 واعي سرولا لمدوغو عرزلا دأب ءادث أر دلو مخجل لاقي هيححو عصا تسل ةرج همفرو

 اهكدساو رامشلا تبان و عضومو تينا ارقّشلاو د اوبحلا فد مَ يدا |

 نباولاك ىلا نملاق بكارلا م عضو يأ نب ةلمدرو بكت ان بقلا يضع لاك 0

 لقو هرقاشتل هابط م 00 ةمرلا ىذلوقههو رقاشملاهذهىدحا لاق ٌكديمتاك

 سنا اولا لامرلادلأ ىعو شرا بو.تاوداقتاملاعرلا نق كنو عضاومرقاشل

 وهو لحر مسا ةرَّشو بدار نمير او ة كل .دملاو ”ركمنيب لاسج رقاشألاو

 ع 0 ا لاس الب ضف "ولسقةريقشو ةرقشاهل لاقي برعلا ن د م

 ناكو رش و ىركن هبلا ٌتدَضُف 10 كو لاش باخ وفعلا 5

 ملا و ءالا نعع ضل ار وُقّشلا نأ ال هيد امضلا دسءوألافو نيشلا مب هس ىعصألا

- 

 هريغ نورت يام بخ أ ىلالجرلاب ارسى برعلا لامن ".هو يدم اولا ه1ٍهملاب اعلا

 و 1 لا 2< 0.5 م 5ع

 هروقشو هروةشهو هريغ نم رسأام ل عهتعلطأو ىزمابفيربشسأى أ يدوُكرملا تصل

 ىا

 ااا تدل ثروتسسل ١ ضي منيح يح اصول ال اق را دع هان



 ٌرفظ َىراقُ اع وررالاو ٌلوطاجناذ ىفنوكم اهلضفأو | نوسأ ىعو مي اا

 متل ريثكلاو#للاوش .رلا ٌعاوقلا لب وطلاوشىل دقو 7 قرم قملبالو نئاربلا ىراعلا نينذالا ْ

 ةليدملاح رسم رعراع ال قرهملارو تددحوو ضرأ مس اشي وهودؤتلار ًةشمىوريو ا

 فعلا نافشلا ..( راغش ) نيئادعلا نس رسلان هىدعألثملافو لقول ظ

 را ه.برضتامةرثكن د هاف م دوعي فيض ادا :

 14 (رمش)  ءارلافرح *« نيشلالصف
 ا

 35:2 و ةو<

 لب وطااوهل.قو نينذالا مكس ىراغت عورو رعشمنذأ ىلع ىراغش عورربو هقاس طسوىف

 الس سب عر نو

 اصلا ىرحدنلاوابيراغش #2 اهلك عبار ارلاداطصالىئاو لأق

 عارلا لاف متو ىدعدالاب ن نم ضرر مما ندي داكبالىذلا نئارلاوسك 1 ىرمدلا

 هعءه دءىد 5 هم ه ىالص سوم صعد ها مس ةدمص قم<

 1ةراشمو هارب تقتلك 0 تسرعدوعلار ا نطشالف

2 

 سول مو.

 رعاشمساى ئرتتستلاو قرقعلاىل طمهي لإ 0 :ونيشلا مضاوه رمْيتاك

 سوه عامو و ةظاعدو م ات سرع تك 000

 ىل ارعالا نادشن ار سكت دوعلارتفشاو قرفت“يكلارتفشاو قرفتلا

 د هدم و ه - مو ”س5 5

 نا ماى : بيع ءس قوهو لاق سآ ًارلارعشللقلا ريمْتلا ىماجللافتيذهتلا

 ىفمهلاو أل اقو لاذ نعمان نم عطقت نأت حاف رانلا تعستا اذا حبارم ارشُسا ىأرعالا

 زق اد اراك اهيدينع * ثرعشاما ذاورملا رك ةفرطلوق

 دشنأو ٌُبصُملارتغشملا لوقياببارعأ ت عمو لاه ق رف اهم لاق
 ه ه مد م -عدهو ها عوو هاد ع نياك 8

 رم وارا را ئشلارششا ثيل لاك رعشتملارَشملا ليقو هرم جوي رشلا ىلعو 2
 ومومو

 ةأطق فصد رج نسا لاك قرفتلارارغْمالا ىرهودا دارحلا قّرَش نكس قزفقو»وةرتفشلا

 رتششتلودسحلا ع لعل #3 لع رهقلس تعز اهحرفو
 مث ١ نفر يع

 سدو 7مد*

 بيس اهنم رمح ةبفاص# هرب-ةرغمىفرج-الا باودلا نم رشا ( 2( ديلا ظن ىورو

 هد سوم

 اهنموتخلاتاوذو لشناءرك أل وق: برعلاو ثمل أوهف ادوسا ناف همصاتلاو ةفرعملاو

 وى ىو )7 5 ويم هه <

 وهو ةرفشرفْس رفش ل عفلاو رّدشالاردصم رشا ةنلاثللا ىلارعالان با هاكح اهرقُش 9

 للناس وةفاصر ا الا ق 8 رّهْشالانولةرشلاو حالا باودلا نمرجالا
 َ 92 هع مو ع نم

 حاملا لاك رْغَشكر عش ارم ودورتسوارتلما ضاسلا

 رّشألا نوكهنول بشي ىذا لب الأ ٠ نه لاو 0 ءالاو + ارارقشا ذأ فىأردقو *

 0 ةمفاصةرجسهّضاريواعي ىذلا لاجرلا 0 درج اديدش ىأر رن ًاراعدو لكلا نم

 0س ترها تان ١١



 (رفش)  ءارلافرح « نيشلالصف 11
 -مسسم

 قاسلالاقو ةراعتسالا ىلعرفاشمناسنالا لاقيدقو ناسنالل ةفشلاكريعبلرهسملاورَشُسملاو

 هنمدحاو لكل ءف قرف ىذلا دحاولا نم .وهو لاه لبالاو سانلا ف كلذ لاقي رفاشملا يظعاهنا
 صا اص 2 5 ل ص ص ب عع رتل مي ع

 . رفاشملا ماع زيكو 3-0 ىيبارعت#رغام اسض تنكر اذ قدزرفلا لاف عج ماَرهْشم

 لثملافو تفر انام لا ةاشمو ضرفلا نم لف اكريعبلا نمرششملاو ىرهوملا

 | ديلا 9 رعبا 1 0000 0 0 0- رأ

 لاو سرغلا“ مط اونان الن ارحب داما ١ نيالا نر 0
 هم ن ء

 اوفقو در عناثد ا اساور لذكد هفرحدح ىداولاريّشو او

 هوو ىداولاكهريغّتو هرفش ”ءىش لكف رحو هفرح؛ئش * لكريفشو اهفرسواهبناج ىأ مهحريفش ىلع
 - 5 2 5 2 و 11 00

 هلوق نم ىلارعالا نبا هدشنأ اماماف ها اوس رق ريح اورق

 ناندكر اماسي 35 كوفر منيا
2.2 

 نيلارشف ةغاري خلا نوكيدقو 2 نمقاملا ةمحان انهما نوكيدق هديسسنب |لاق

 8 عاصشلارفارلاو امك اَرفاَّتلاو 0 اناسنا ىذ آاذارفش نارعالا نبا

 ةوسنركذ يرعاشلدشنأو . ىبارعالا نبا نع سهو ٌلَكْلاملا

 امال نمسا 0ر1 تظن انو
5-53 

 نباص دك 11 هم

 رعاشلالافو قس 3و ا ةعفزلا لقريغُشتلاَو

 و همز وص ه دوم 7*و وو هه د 5 | امس و ما

 فوهلمريغمهيفسلاوصصأف مدعي ءوقلا تاقفت ترغشدق

 مس 7 نرمسه سس 5 4 ساه . مداد 3

 هس ممم مويقكل 0 هانعم رفسلا ىف موقلاةر مسناك اسنأناثمدلا
 و

 ظ ىو مهمداخ ىأممترفش موقلار غصأ ل م افو رافش عم اوددح وص طرعامديدملا ةيدرفشلاو 16| 3 51 را 1 الا مسو <

 ىو ات

 0 لك رزبظملا نب رانك مشارف م هسا

ىلا تلا اهسيتالفا داود لم ةمتن اهتقلناثيدحلا ىو راغشو
 ةضرعلانا 

 ف ةومسلا فص تمكلا لاق امدح رهو اس

 3 و 00-2 5 سه »9 هت ص

 6-5 وضاع نأدوقو #3 اينمثار ةشااننوارلا ىرب

 1 2 2 قو ىو 4

 ءابناجلصتلااتر نة فنحوأ يعطي ىذلا هلا فاكمالا رم مشو هددج ف مسسأ | ةرف ةرهسو

 سل دس ب

 3 و كو

 عيساوتلا نمُبرض ىراْمشلاو و عر هلا ُهنمآَْضد رع هلع وطلسقو هم ةسفارم ارمشو هيراغشنداو

 ا دك
 لاتيو



 م رش) ءارافرح « نيشلالصف
 و مم هَ 3

 لاقو د درطملاكح امرلا نمرغشملاو ناطعالا ةعساوتاملاةريثكراغش

 يونا -يررعسو 42 ا ارش “6 0

 وصوم

 00 مااا رعالا نبا لاو بلغت ن ىلا

 ْ هنأ حا ىارعالا فوطلا بالري نبورعدشنأ انما ة آر 10 رْهْعشلاورعونأ "لمسهملا
 م وم

 2ع ةَءانشلاو حبلا َتقصو تناكو رفغشا عيمساناكو

 وصوص همس .ى. توم 052 2و 0 دهم

 رفغشلا هلا قنهلكو #2 روعخو هل ضوةسوماج

 ودود ةهرمّا يسوم -8< 5-1 200

 رقي 3 لاقو « اطار غسل د قسألو * ىردتلا يشل

 سلو نَا فرعشلاتينلسنأ ةورتتل الخام وه رفا ارفشممضلاب مَا 6 8
 6 2مم

 أ ريغ لعرسكيال هب وبس رافشأعجباوناسللا كان حرص رك ذ موعو:ىث فرعشلا نمرغشلا
 , ووو

 رفشروصن مول اك 0-0 0 ارهش عا عائق ارفشلاو كلذ

 ه )9 ءى و

 و أوس هر ىلا لص وتام كلردعال عجب رلا دعس ثي دس ىفو بدهلا وشو

 #8 هس وموت

 ًامشهيفدوبح .والأ ا مشرْمّشلا فن رود ةورالاوناك ىعّسلا ثيدحىف و فرط درغش مكمفو

 انههر هلا رانا ل اولا 0 عاجسالا فالخماذهوريثالا نبا لاك ادعم

 اه اشو مح را مسوس ان - ىبعشللا بهذ ءلوالا نوكي رافال

 قابتر وددت ىلا هسا تنال 0 هسا و اهجراف رح اهارفاشوةرملا ار ا

 رمل و ةريعقلا ضيقت تم نم عمن ىلا ى ملءقوا عير ساه ؤامعىكفاهرف 7
 مو د98 قد

 ثنللا نا رتل امس.فر طلو ناكل رم جرف ىتحان الاقيو رفشملا حو ةرملا نه فرح

 شلاش فان اس وألا ريعبللالارشُنملا لاقيالو اضأةأرملا نه نمتارفاشلا

 3 ع عكو*» مدهو 5 0 0

 لاكن يشلا مشب ىرهزالا لاو دحأىأ رس رفا داادامو هدمسا لبالارفاشماهبشت

 ىنلا فرحالب هنضةمرلاودلاقو 0 رسول

 ره ةقءاناوس نم نيعةربصو 00 اني تام مايالاانبرس

 ع

 7 و 5 اود نذل ااا امنت
20-07 1 6 0 

 مدقتىذلانيترقلا موهلوق

 ها نيتلمرلا مو رفعشف

 موي
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 ٌراغّشلا العلا نمان>_هريغو دربعوبأو ىتفاشلا لار اغّشلا نعل بو هيلعدلنا ىلسص تلا لوسر

 رهمنوكيوىرنألةج رح ةزملا هجقزينأ ىلع هن رحل جلا ُلجرلا جوتزي أه سنع ىسبملا
 ىراغشال ثيدحلا ىفو هنععضيلا املأ و رهملا اعفرامت هناك رخالا َعْضبام#.ئمةدحاو لك

 ناكا ذاب ركسعلا نمنالخ رار ناراغشلا و رغشلا حاكتن نعى هياور و مالسالا

 نالاق راغشالر اغشال رخ الا هصمفامهدح أ ثيغمل نانثا "اح هبح اص بلغي نأ امهدحأ

 | نمقوُتلا تحت هسأر لفل برضينأُرْغَّشلاو لجرلا ىلعنالجرلا وعينا اغّشلاومدس
 ا و2 ةدح اه . 2006 - .٠

 ىحصل | قفتنملا نيك لال ناك ف ورعملبالا نم لفن رغاشوبأو اهعرصتف اهعفريفامعو رض لبق
 3 : . #جوص درع ه 9 5 2 ةهءوم ع

 | انا فراساذ!لبتازمتبتلاو بيذجلا ف و ةححنا نمتسحان: قراصل ملا رغشأو
 اك - 5و 2

 قفا َترَْشأو لب اسلا نعةدنعبة رف 0 هرعت دعيج اجألا فاش« دشنأو

 مسا مور م9 هر < ءعءو

 اهتفدعن اةالغلا فرغتسُماو "لبا سلا نعت درفنا
 0 رساو

 محنااوأ لاق مو 200 اورثكىأدهملع اور افنالف بدمي نالف بشدذو

 نيت مسرع

 0 وكادت لا ددَعَك 5 رع دعاذا حيددعو

 تعدتا اذا نقي رغلان بير ا ترس وا مستو عننا كاؤالع الرق ا ذنزو ولأ
 مهم ُغ 22 ص رص رص ص

 رغسورغد رغش مغلا تقر هدو ةقزفتلارْعكلاَو قينلكشاو ثروتك لب هالاترمَأشاو تمطظعو

 ٌرْغَّسموقلا قّرغت كاذكو مهلا ىلعاش وادحاوالعح نامماامهلاقو هحو لك ىأرغد

 لحرو ةرسلا قرع ءعطدمنارغاّم |او لانقالافكاذلاقيالو هجو :لكفعأ 700

 ال يصدر فاروس خل اذار ارد دلو عضومامهاتلك عاشور ةرغاشو قش

 ةطبلاوهماوقب برضاذا عبر معلاقيو اره فم 7ازا حملا لاب ودمع

 ريسلافّتَسَسلاَى ترم فيفا تاكا نم .رعنبا ثد دح ىفو كلذ ةوكركشالا عدو

 تاو مهتجرخ ىأ اذكعضوم نمنالف ىثرَعَشو ردو
 21 فردا ةفضعل .
 0 #3 امهالكراز ارتكب اانرغش ننو

 رصانلان : ماداتعت ناك اذار رغاشدلبمهلوق هنودعبلاوغشلاو از .ايرغتْت خخ تذهلاَفو

 هم <

 نحر غشور مو ةعساو ىأةرغاش مكسصا ٌصرالاو ثيد- 2ك1قو ءارفلاهلافثاطاسلاو

 ع زي ويد اطاااعيلع ناار ةةيشوو قفاز اختو رو هتحرخ أ ىأض رالا

 2 د

 راثب وراغشرُب رداونلا فو ةيدايلا ف عضومزوغشلاو ٌقمعتو هيفىدامتاذا عبق مى نالف



 مه (نغش) ٠ . .ءارافرح :« نيشلالصف

 مل ه3 س 8و5 - .7 - 5و

 ىف دم_-؟نووسملا و دم_عةملهاملا ىف ىعننمدخأو هو قع ا نار ج-ىلأن بن ارج نيد

 اسرفهعس نأهنمبلطدقناكو سقااو ما كا ذ.هبقل مهعضومفنوروك ذمةعبسة يل هاما

 اع رت نمد نعد * قري اقعاغل ه.فلاقف ىأف

 نب فوعنبكلامزب ثرحلا نب ةيواعم نب ثرح اوهمدحيت ارمي اذر رع هوشلاد جوه رح
 سو

 سقلا ئرمالابطا رعب وشلالاقو عجب رح فو عنب دعس

 - سور و ع

 اناس ماع لتس دقو * اهي كحق روما 5 3

 اماعطلا و هلآىلع اسد ن2 نأ

 سا سىس ”و

 ماع -ب تمل ناك دبل 7 ثاهيالعلا كَ ارم
 م 9 < 25 ء سد 5مم

 وق ل 27 هعضأ 0 0 0

 مو 1 هَ

 رز و 2 00 اشو منا و

 ىرهزالا دشن ءاسنلا ءامسأ نمرفعس 6 نإ ت تيلااذ ب رعيوشلا ىمسف د ءد 3-

 امطملا ارَمعّدي سلو د 527 ألى أَتدلا

 ىارعالا نا نعةأ سها م نس ةالعسلاو مهل لاقي ةملعت نم نطبرمعّس دس نبا لاقو

 را ) رغش]) ةمعملا نيغلابرفغش ىه بلعت لاقو هرعت لا موت كب داص دشنأو
 ماما قوس هس همم

 لس وأ لايهياجر ىدحا عقر لقو لوييلهئاجر ىدحا عفر ا ارغش عفرلا

 رعاشلال اق لايفاهعفراَرْغش مل نيلكلاو اًرَعُسل دقو

 س 8) صورمص 5

 راكبالامداو ارا د اهلحريليصقلا دقت ةراغس
 سد سر 2

 م و2 ا -

 اهلدرب ,رغشل نأ لبق ىلع ثيدح ىفو هنذأ فل امفهلح .ريتاطبشلا رمل ثيد_لاىفو
 2 وو وو جم

 مةرغاشُدلبو حكت اهكير عفراهرممأ اواروغشرغشا اهبومأ 1 55 اهماطخ امس

 اهطيضيو اهم دح اهب قس لو سانلا نم تا ىأدلبل اناس 2

 رمش دلب نعانالفاوُرعَش لاقي درطلار اغّشلاو دحأ ةراغ نم عنا ذااهاريةرغاشةدلب لاقي هه -- يا ب 2 2 5 .٠ و
 لحرلا زرت نأو هو ةملهاسللا فناكح اكن نيشلارسكب راغّشلاو ه .وهتوهودرطاتا لاخلا

 ٌراغّشلا نوكيال لاقذ بئارقلا هنمهضعي صخو رهمريغب ىرخ أك جوتزب نأ ىلع تناك مّ سهأ
 ىو نك انَملاراغْسراْعَتلا ءارفلا هرَعاشدقو هاو كعكني نأ ىلع كتماوهعكنتنأالا 2 و - َ »و ع ع
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 رتل َباطَتهنعسانلارباطت لَ نبى أل دقدارأأ مل هنا ثيدحلا فو راعّشدل ذ لكم عمملاو

 لسبقورج نا زوارات عسي نما اوكي يتلا هرم هقلاد ىفهنعطمت ريعملا ن 5-

 نب غكن تآثن دما ىفو رعشلاريثك ٍبايذو»لبقو اديدشىذأ اهيذؤد ولبالا ىلع عقب قرزأ

 ٍرْعّشلا نعبىه م. ريراعشلاراطق هنءانراطة ضاقت اا ضفتااهدخ الغ ديرك هلوان كلام

 اهنعت رباطت توها ذاف نارا نم ربعبلا ةربد ىلع عقيم ىهل قو دو دورعتاهدبساو نءاعقو

 3 نمةرش ءارعشلا ةغنحو أ لاق هدحاوكح هعج وح وفتان 6 اع وللا 1 هش

 ةارعشلاو ادادشاناديغحرخمت يدش مرح الا هيلع ضرع بدع اهاو قرواهل سل ضل

 رضخأض حلا نم برضم فو رات تيرا نم برتار او ءاوسهدحاووهعجةهك أف
 3 وم مو 2

 ىو رورعش اهدحاوءاثقلاراغصرراعشلاو تدنوهل قو ةريغصأا 5“ اًثقلاةرورعشل اوريغأ

 لِاعّشاوبهذو ءامقلاراغص ىصربر اعش و هيلعمللا مهنا وم رائده هناثي دحلا
 مسموم هم س 00

 لاك ةج درب ربراعت اويهذ كلذكسصو رورعش مهدحاو نقزفتمىأناذقونا دعب راعّشو
 سهم <

 ساتر هرم ماتات ورح ج صو لاو 2من كو موه ملم ممءو بثه <

 كلذ لك عمةرحدةوةرسدقوةرح دقو ةرحدنقو دل درةوةجسدرقب ريراعت تحصن اللا

 ٌريراعّشلاوديدانعلاو طبطامشلا ءارغلا لاق هادا تعم[ قاسللا هم ياعر دعا ثءحب

 | ذهوريراعشلاانبعَل لاقيدرش الن امرصلا ةبعارراعُشلاو دحاوهادرشبال اذه لكلب انألاو
 هم 2و

 دسعب عا مروملا الاي رباب كوكىرعشأا ىَرْعَشلا ٌبروههناو ىلاعتهلوقو ريراعشلا بَ

 امهو ى سلا سا برص هرعشلاتعلطاذارعل الوقت ةرزلاةَشؤ هعولط و ءازودلا

 عولطو لمسات مهن برعلا عزت عارألا ىلا هاصنمفلاواذوما ىو نارا

 لاقيو .ةملهاخلا ف برعلا نمّةعئاطَ دوبعلا ىرعَشلا دبع 9 ةعقهلاعواطر 0 | ىلع ىرعشلا

 برىأىرعشلابر دوههباو ىلاعتهللا لزنأف اهي ا ا !واض هع ءامشلا تريعاهما

 َر : لع تكباهنااهثي داحأ ىف ت لاق برعلا نال ءاصيمغلاى رخالا تدمسوا منو ديعت ىلا ىرعشلا

 ىلهللارثك أ ام ةدحاوت ورع «.”ريغىلام واردت د دعس تي دح در وىدلاو تصحح .رونعلا

 برعلا نمتهاسقرعُشأو دعوا نم ىلهتئارثك أ من ةدح اوتيل لامار دع كلان 1

 لاك َنونايموقلاقياك ةبسسنلا ءا ففي ىرعشالانوعمجيو قرعُتألا ىبيوموتأ مهتم

 < 97ه مع ) هم

 لون نا نبوي بصي سني رعشأوهونيلا ن ميإ_.قولأ ارعشالاو ىرهوملا

 بقارعن وسلا ةفورعم :لينقاومشلاوس وبلا ىءابفد طب نور عشالا كد ءاد نرعلا



 م81 (رعش) ءارلا رح 7 كاس او

 عسج اهب ىعي هللارث اعش ف حاجزلا لاقو ل تا هللار اعس لمقو كلدْلَرَت اولهستال |

 جي ذوأ ى سمو ف قوم نه ناك ام لكى ح رانلامالع أ اهلغحىأهتنااه درع ىتلاهللاتادمعتم

 ىهىتلا مالعالا تدمساذهلف هتلعدبتَرَعَت ,هلوقنالهيددعتاملعلكلرئاعشل بقامغاو

 لاقت رادع وكسانملا عضاومزعا كملاو رئاعشملاعتهقلاتادبعتم

 رعسألاو دعزريغن رطمىأ دو ا ُ يالا «ب راعشر غيب داغراطقو *
 22 2م 32

 نسرفلار عاشو رفا لاوس ٌتارْيَعشلاتننتشمح دلخلا ىس دم نم مرفاحلانرادة ساام

 عطقن ثيحيبعلا رعْأو مسا هنال رعاشأ عمجباو هغاسرأر عش ىبنهىلاهرفاح نيام
 2 هع

 امن امدح بن اوجةقانلازعاشأو 0 تيحب املا ازعسأو هدم رفا ارعش او رشا

 < 9 ح

 اهسيفرطاو ناكسالا ألا جرف ةىيحانل لاقيه ل امامهلدقو ناكسالا نا ري ظ

 ىوكتر ذاخنا لول ومن كر "يالا قو ضع ,شرعشألاو ناركشألا امه ىلإ نارْمّشلا

 هتادحاو فورعم بوبح ا نم سذيربعشلاو رفظلاّت معللارعُشألاو نيا سس

 امثو وتلا اذسهىفبلغياكل الو لءاف ىلع نباممسيلو هي وييس لاك قرعش هعئابوةرعش

 عمالا ا ذهن وكم الو توصلا نمت وصلا بي زقتل كاذهيسشأام و فيضرورب وعش مم ضع لو ظ
0 

 ناليستلا لح ةريعشلا لكش ىلعديدح وأضف نم غاصتة عم ا او قالا ف ورح

 2 وس

 ذي لح ةريعشلاو ةريعّس اهل لعج نيكسلار [رع ادق لصنلاو نيكسلا ناصنلاك اسمن وكتف

 رراعُش تاعجاجنأاهنعمللا ترق اج دحف و ةريعشلا همه ىلع ريعشلا لمد صقْنَم

 ل.قو هربا اهل ىلا ىل ملا هايد ارعّشلاو ريعشلا لاشمأ لسا نيدبرضوجا قري

 لاق ٌباودلا بصي قرز 5 ايذاريعّشلاو ءارعشلا لسقو رود يفراجلا عسلي ارا

 ىلا ام افساكلا ءارعشاماف ءارعس لداللو ةفورعمءارعش اكحإلال ناعو ءارعشلا ةئس دول ١

 وه
 3 ممدضأ ىهو ةرغصلا ىلا برضتقلبالا ءارعامأو باكلاربغأ..ث سالو ةردجلاوةكرزلا |

 رد_تال ىح - منلا فت رثك اعرولاق ةمهحالا تت اعز ىه هوةص>اهاو بلكلاءارعش [إ ١

 ىشو لمللا لا كاذن وكرتف اهعماسش اهنما اونكرثأالو راهتلاناوملت< نأ ىلع لبالا لهأ

 ئشباهنوقع سلو نيزنبالاو نطلع دل! يتلو اهلو-امو عولضاا قام ف لبالاع شام

 خامشلا لاك . اونا ويانرد 3 بد لباالا ىلعريظت ىهونار الامال كل تاك اذا ١
 هوم مس و 4

 لملاهزتارقاو نا ءلانم 37 هرم“ار هيما هاقدصسلت
5 - 

1 



 لصالاءاذك ةراعشلاوهلوق

 هب ونيشلارسكب اطوبضم
 طضو حانصللف حرش
 هأ اهحعب س ءوماقلا ىف

 يدعم

 (رجش) -ءازلافرح « نيشلالسف
 ريمأر عشأ لحرلال اوقب ىهللا اذهمءاشت 1 وقاص مهيفنولا نمل ستبهلو ةئسلاكلتىف

 اذاىدهلارعشياكةمشلا نمدملع مدلا زا لعأ هنا لجرلادا سه ناكو نلت مل لاةفنيْمْؤملا

 لا ور اولتقاذا لوا لل لوقت تناك رعلا نال تقلا ىلا ىهلل هن بهذو رحتلل ق.س

 لاكالف كولملاةيدنودي ريريعب فلة ةبدةيلهادملا ىف نولوقي واكو اولتُم سابا وس

 لحرلادا هن اكن او ةفامعلا ل_عنمدل هج .وامف الق ىهللاو)_عج ندم :ؤملاربمأر رشا لحرلا
 8 هم 2 ”دب و

 قو لئق ب ري خ نمردصا ل ةنعدللا ىضررج نال نربط ثقحو عش اذ دا ىدهلا ىدياك ىدهنا

 | د اجمل ىلةقوأ عرش ا نال بتم ل وك +

 . 3 90ه رض2 89 ِء 8 و 5

 ريثكلدشنأو ةديدحتت حووأ ثدوأن 1 ءلبءامدالاراعمالاو هقوحنائسلا

 م8 ترو )وصاتعل | همم 5

 عمدمولظأاهارعشأ اذقو #2 اهدهح لل اغلا الوابلع

 رخ الالافواهانعط واهاممدأ اهارعشأ
 و سرع سا للصم ني رج ص 7 و م 0 وهوه ري وس

 عرج اةمشلارسفن د 5 هرعسجب باع .ةنلاورهملل لوش

 ع را 92

 ليدل هردامدىأاصقشمدر لت :هيلعل خد ئيملانأ هنعدتا ىضرناثعل قمتي دجفو

 و رو سم6 < و و2 سم7

 ترقش اهيتايرقر اع 23 مهاد اسم ةدسعولأ

 0 هلا ربعمثد دحفو هرعشأف امالغلت 5 هناريد رلاثيدح ىو

 ةنعطلاك هلراصف كلوش ل رس و مهذةمالع تلعج ىأس انا فخ 57 را نقل هما

 تامالعلاب اهيفرُت مود هنال كل دب تمعم ةادهملا ةندبلا ةريعشلاو رد_ةلايدباعناكهنال ةيدنلاىف

 ةعاطلال عل عجام لكو ةريعّش عجسهلاعأو هران“آو هتامالعو دكسانم يملا راعش و رئاعشعججلاو

 ليريجنا ثيدحلاه نمو كلذري_غو ميذلاوىرلاو ىسلاوفاوطلاوف :وقولاكل>وزعمهللا

 جحارئاعش نم ماهماف ةسلتلابء-متاوصأاوعفرب نأ كمآ سهل وس وهيلعمتنا ىلصىننلا أ

 هلوقوةريعشاهتدسحا خا ارئاعش ىنامخللا لأفو راعشاكر رع اوةراعشلاوةرعشلاو

 لةكاَرعشملاَو اعبجامسبى عسل عج ى ىهوَُماَدزموه مارح ارحل دنعملاو راف كلعت

 رسما ىعسنمو هيلع مابقلابمأواهيلاهتلابدن لالا عملارعاشملاو هنا دعم نمْديْلاو

 هنولوقب نو داكمال اورعشملاو مارح ارعْسلاوهنولوق اوقيو لاق عضوموةدابعلل [عمدنالما رولا
 م < 5 2 16 1 ع 5

 نرعلات ناك ءاّرفلا لاك هللارت اعشاواحال اونمانيدلا اهيا ليزتلا فو ماللا وفاالاربغب

 ىأهنل اريئاعشاول ال ىلاعت هلا لزن اقام. نوذوطدالورئاعشا |! نمةورملاواةصلا نورءال ةماع

 اولي ستال



 41 (رعش) ءارلافرح « نينتلالصُم

 هم د ع 5-_ عي .و< - ءدس ب 5 ل

 هنرعش اوتاسنالا نمرارالا د ةعماضد أوم اورازالاة وعلو اهتم تاسلا نم ه.,ترعشتسا ام

 ليفطلاق هسل ب وثلارعّشتساو راعشلا هتسلأ
 < دو همو ”م د صو سوم | صع س مو تنس مس يري و موو

 بهدم نولترعتساواهقوف ىرحب #3 2 "اك ةامدقاتكو

 رمل رع 8ع لو ص

 رعاستملاو ضرعلا ف هلمعتسا هتعاط ليش ءىعأ لمعت ىسف' تر ءامصقلا ضعي لاقو

 سقنءاعلب لاق شا
 وة ىوموم ص “م دى مهو 8

 نانعو عمم هل ليدسلا ىدهي 05 هرعاشمهبف 0

 د 2 03 5

 ها و دسحلا.بايثلا . نيالا قوزكمبفقُ و سرغلالجراعّشلاو

 0 وقر الا لا هنورعش أكف ىلا كلذك

 تب 2 هيي

 لاقفا 1 + يادي ت.قواملطخالا ىمنو مهسلا,بثذلات درعش أب رب

 راعشامهنودنوحيرزلاّن م « اهنعءادنالاو ع رلاٌمكَف

 ناهجلا تب كرارا عشا هل ذكفدح ا وراعشو دحاو بوناهتعجاضانا نال ءاشلاقدو

 نزلا ىفاةم العلاراعشل اردو را هرعاشو ب رعاش هنأ سهالل-رلالوقيو
 مدع تبيض

 قف :دلاق و هند اهب لجرلا فرشلي ةمالعاهلاو هس نر كاس علاراعشواهربغو

>5 - 

 لوافتوهو ثمأثم «ًارو هنمابورعلا قناك لبو ديلع هلا ال قالو اراعشنا

 ةغباشلا لاكو برحلا قراعشلاءاوعادناذاموقلاوعْشتْما و ةتامالاءرهالادعبرصنلاب
 هع س 2 2 و ة-ةيي مس س ها »و )

 5 او < 5 مهرايدفاوأ ادني عشت

 رعشأو رفسلا قمهتمالعم ا :و مهراعشب مهوب فمه اوعادتف ءالؤهمهازغلوقي

 ىنا.علاا نءامهالكح ,هراعشب اًودانموقلارعشأو اًراعش مهسفنالاواعج مهرغس ىف موقلا

 امنال اذه نمألا يل ارعاشم ىردأالو ىرهزالا لاك ةمالعلاراعّشلاو مالعالاراعُمالاو

 مسعر اخ ارسلل ا وأاهدلح قش نأ اوه واهلعأه يدار عشأ او هلتامالع

 وأ أناكىذلاوهو ىَدهاهن ف رعيو مدار هظن ىتحنع' الااهمانسىفنعطلسقو هوحنوأ

 رج لتقمثيدح فو عاشالاق حا اسو هملعهتلا لصوبنلاةنسو لدم هنا معزو ههركي فش

 ننموملاريمأرعشأ لجر لاقتف مدلا لاسفر عج هَمَمْلَص باصاف ةرهبا ىرالجرنا هسنعهللا ىضر
 1 0 اب تناول ا 1 :

 0 2 0-3 لف عجرفنينموملاريم ناس قمل بها بن هلجر لاقف لحر سساوهوة فخار رخآ لحرىدانو

 (س برلاءتاسأ (١1



 ترك 2و اول ل اا يمل

 نشل ردك راعش هلي رعثهدمقىرهزالا لاك رش ت اذ أر اعَّم تاذ ضرأ لاقي ظيقلا
.- 2 9 .- 9 - 

 رومشلا طبل عرامشما ور ختي كلازباابأب اااه بد ىنسالا نعورراذكو لاف

 رشلا :كراستلاو رجئوذ تاكمراعشلاو رض ثااراعّتالاروسكم هلكراعشلا و 2 ابرلا لاق 7
 سم 5<

 ءأ "السرو رجل اةريثكءار دة صورو رصشلا ةرثكق راع وراعش نانغلهخئرهذالا لاتو

 ع
 راجت أو رج هيف عضوم لكرعاشملاو رمل لة موهل_قوراعُدلا اضيأ رعت ىصنلاتينت

 شحوروت صد ةمرلاوذ لاك

 و 3و5 ع < 5 ع و ور

 رغاشملا بوغهسَج ماذا 5 هيرب قو ىَضْفأاذا حول

 رو سرس

 | عسير مشلا ةرلك ةياىذلا عضوملار ءّشملاتلعحناو ةفين>وأ لاق رصشلا نمهسغيام ىن-عب

 | ةريثكلا ىهلسقو رصشلات اذ ضرالاءارعّدلاو رثكلاردشلاءا اعلا شمناو لقاك

 ولذا ة فصلا ىلءنوظفاحير رعشاوعجبورحشلااهسأر ني ةضو إلا ارعُسلا نحو ألا رحشلا

 ىلءرجشلاو تابنلار مدلاو ةجالا اضي !ءارعشلاو راعشوتا دارعشاولاقل مسالا ىلعاوطظقاس

 حامرطلا لاق هرخشةرثكل كلذ ىمسلسولا ل بجمدارَ رعشلابهمسشتلا

 اهماهىَرذ طاتوارأ» ال و ءاشلاعألا مش

 « علت ايلا نحب « ريهزلاقاكماللا وفنالا لدأو ءاهلا قذخ اهلاعأ م ”دارأ

 ْ لح رعدو ال م اضأ تحسم نبور ع ثي دح فو هلا حىأ

 اراجعلس ىذب كيلو * ٍرْعش فا أ نم موعشلا طق قير لاق ميلس يل

 بابثلا ا ووت ابنالا مرت ار اسرامتلاو داجالسرمتألاو ردشوهلبقو

 راضنالا ثيد>ىفو برقلاو هد 0 سد ران دلا نودراعشلا مهلثملا فو رعشوةرعشأ ا و

 ىذلابوتلارانثدلاو هش رو هدمع مهامساك ابا اوةصاخلا منأىأ 0 دلاس انلاو راعّشلا م جدأ

 باكل ْثمراعُشلا عجب هان هان عش ىف ماني الن اكمنا ا وا و راعشلاقوف وف

 هبندود كار شات ث حرام دلا نم ةساملا اهلانتامىلا برقأ الركن ااءاهتصخامناو 2

 نوكي نأ ةفاحايفةالصلا نم عنشم امنا انقل فال وانرعش ف ىلصيال ناكها رخالاثيدلا

 ىنلالوقامأو اهيفمونلا فالخب ةالصلا ةعصف طرش بولا ٌةراهطو ضرما مدن مءئثاهباصأ

 هانعم لاق ةديسعابأ نافدابا|ميرعسأ لاق هوقحح نويل حر طن يحن هلل لو هملعهنتا ىلص
 5 9و 3 2 5 ”ه مو

 ٌراعَشلا و قد راب دلاو رعش راعشلا عدو اه هربعسس ىلذ هنال اهدلدسح ىلب ىذلااه راعشةلعجا

 ترعشنسا|م
 0 هم 8

 2»))2'!' كلا 77717 7 2717 27 7

 ش
ْ 



 نك الا سا و ل ا داع” يلو علا س2 تجرب اننا هدد
 7 هوس نوم اوما وب وبما كيم رس يح ا

 / (رعش) 2 ءارلافرح' ا« نيشلالصف

 كر ءّشلاوحاهعلا فو 0 ابكر رو نسر اهنا لع تباحلا) حلا

 قو أاهمسقت تناعلاد :رعشلا لقوت يتلا رعت نول ِءّشلاو ةضاخءاسلل ب كسحصرا

 ا ا هرعشلا لاق ترش ل هر رت نم ىأ هذهملا هذه, 0 1ك
 <, © ةم 8« 5ةدي

 م لاب ضار يش ىلع 20 را وحدو قلأف.رعاشلالوقامأو" ةناعلا

 شفنا انف ندا ل ىعماَملابُضَقْن هلوقو اهيلعتبانلارعشلا ةريثك هم ءارعشلاب دار هناف

 ظ تكره ا طب نيمار 2 اهاعداذا مُملانضّعْدلا تي وضتكت وما جلا

 كاذفتدكسلا نئادشنأو اديزهالا لمعتس مل ىسرافلا لاق رب ءشلا هيلع

 أذ درست ذات كن نما نكي دن فو ا هللا

 أ لاك ٌبرطق اكرم تتار ايو توااعناولا 1 هتامشتياذمالغل تب ملوتك

 اًراعَّشلا دآلاىَر 31 وي طع لسلا نأكل د ا هلوقىف'ىناهنا

 || لامحو لس لانك راف 0 000 زااوهو طملسااٌناكدارأ

 || ىراوملا وراعلا قيقا فكرا اولا او طبلساا,نوهدم هناكو»و سرفل ار عشءانصرينأدارأ

 ْ ريغمقم_سملان مثيلا اذهن وكيت اروح رخالوت |وقهس.ف و باقفدي هرأ ول رعشلانالعدالا وه |

 . وشو معللا نمش رعشلا تالرع_شلا ميدالا ىراو تم>- ف طملسلان ”اكمانعمنوكمف بولقملا

 ؤعسلا هنمتدشو مدالا هيراوبىذلا عضوملا فت زلا ناك لوةيداجلا ميدالا نالعدالا تحت

 || نوكيا نهدلافهّسانمنال نوهدمدن اكهرعشراصفافاصتنهشنم فت زل ناكحاذاو
 1 2 هما, و 9 2 3

 : اع ملكتاذال جر اللاقيو ءارتوةمهادوءارعش مادو هلود !قءاملا ناكاذا ثابرارعضانن ةعلا

 ْ قم د م88,

 || د ةفيفحو هريدي سو هرعشو امههش مودونلفلاو لنا رعشأو ريوَتاذارعشاهب تح هلعرك

 1 مرق ع 57 مهد سى رك و 5

 ْ الط دامس فدفع روعشمورعشدو رعشم ف>و رعشبه طب كلذ لكفادعإ الا ٠ نع

 كاضمديقرع كلا متلظنيب تدني يف 5 ا مسغل أند هال هجرس همر ان

 || ةورفلا .ءارغشااو اهنمخلا اهب نويهذب ا 58 ارْعّشسهادو امك ىفالاك ادت تلا ىهل قو

 اراج فص لاق فردلملا ارصشلاراعشلاو نلعت . نعكلذ ىح اهيلعرعشلا نوكل كلذ تيمتن

 هم

 اراعشلا بْن لمسلا بدم #3 وداتسرلا تاور امشحو

 نيل قرش كمثاك امزاعشلا لس :ولمسلا حر ردم "وافى رن أفاد :رهشلا بنتحا لوقد

 هينولطت سيو ءاتشلا فهينؤفدةساهمثأ امو ءانهدلاو ش سانلاهإ< ضرالا نمءاطوو

0 3 



 مالكا ذهرملا كبل اًميهلوق

 اهاقاعتم سلو فنأسم
 ةرعشلاب نكي هنا هانعمو هلق
 حاصعلارطنا بيشلا 1

 ىيصم ها ساسالاو

 رك ارا نورا د دار ع ووالد ا لا

 (رهش)  ءارافرح « نيشلا لصف 1

 )ص ة<و سرب سرج سس

 ناكىأ فل ايدرعشب هر ءشؤهرعاش و رعشلا ل اوةىطاعّيىدلا رعاشلا و 2 دوشو مضلايرعّش

 ىنعع وهل قو ةداشالاو ةغلاسملا هناودا اره وسلا 5-5 7 ا هملغو هنم هرعشأ

 نمسدرضلا|ذهىفرثك ةاوتيس ف ىلا ورعاقنلكا اولاه دقو هب را اوقميصعلاو هيروعشم

 رعشلااذهرع اش مهلوقامأو لئال لمكو لئاو لي وك لوالا ظفل نمىناثلا ظفلنوكينأ ةغلامملا
 3 اوقنملا ادبز براضدير تت: :ًاواهدح ل عال اوََرض نمت هاوقتملادب 0 را ا وقد ىلعسدل

 انلوةسلف رغشا اذهب :رعاشام اف دعم ل_ءفن هل اوقتم كلذ نال رضس وأب مدد كإوق نم

 ازه رعاك اوقامناو ريا فرحجالا دعمريغ ل عاففلا لعفنالةتيلا بصن عضوم ىفرعشلا اذه

 م الغ ةلزغعمدنع :وهامعاو 44 وسد نعد عتم هرعاساصنال رعشلاا دهس اد وق ةلزنع رعشلا

 :ةرده ء-هلوق نمرداسمملا فردةلزنجلعافلا مسا ىف هلعج ةارتالأ لعذلا ن ماتش ناكتاو

 نسح ؟ىأا ذهن مرعْشأثبلا اذهل اورعش بحاص ى أس انو نال :رعاشلا شفخالا لافو
2 

 رعاشىفسدلو لعفلا ن نمنوكتامنا بحتلا ةغيصنالر 6 226 سلو هئم

 شفخالان ركيدأالا مهلااتنا# ةاعالاو كسلا لع .رهامتا لعفلا عمر ءاشرعش مهلوق نم

 انهلعفلا مهو شفخالا نوكي نأزوجدقو هملع هِئِمَرعُش أ هلوقلم-ذ-العف كانهنا ل_ءدق

 هللا لوسرلاثيدللاىفو هملعهنمرعُش أل مك رعشلاع ونفداجىأ ٌتيلاَرعش عممدتاك

 هنافرعشلا قدوسَمْلافتآرقلا نمي ىن مكيلع سل ذاف همك عشلا نما سو هيلع هللا ىلص
 وو 8 ه5 هع
 هعججو هريسغو ناس الرب والو فوصي سلام مسكس 2 نارك ذمر علا ىرع

 نعةمنشلابى ىنكياك عمان عقلا نكيدقو رعشلان ره ةديح ولالا و روم رابعُما

 هع هامص رك

 رعشرشك فارعّشور شور عشألجدو هسارىفسشلا ىأراذاةر رمشلا نالف ىأرلاقي س نمل

 انآ تلاسو قئعلا لذ اول رافظالا لب وط رطل رو 0 و 1 وطد سم اوس أرلا

 مهراعش أ ىلع ثيد حلا ىفءاج اذكعو راعشألا عجر راعمّثالاقف ر ,وُعّسلايغصت نعدي ْز

 نبادابز ناكورعش منكي ناودسالايهيش ةَبقرلارعسأ نالفديد لا لجرلا لاقيو مهزاشُنأو

 اكربر عش دايز نيمتلا دسسعل لاقي نكحاصعلا فو ردصلارعشريشكه نأ ى كر ملا هننأ

 اضنأثد دا ىفو رع رب لوهرعشقاصرل ىذلا ىأر شالا ثعششالا حاملا خأ نار عشددس>ىو
 8 رم حر# سرر 2 2 2

 سدو هرعشراك ارعشرعشلا ىذ نمهريغو سلا ارعشو هليوطرعشلاريثكى أرع الحر لضخ

 325 س 28 2 و 9م 2م ع و >2

 . اان ةرعشلاو *ا رعّشلاو هرعشراك الك كلذو اًرعّسرعْسي رعَسذقو ءارعشزعو "رع أو نعي ا

 عّسلأ



 - (رعش) © .ءارلا فرح « نيشلا لصق

 لاق هل-ءامانالفثرَعَتامودل_عام نالغلر شوب امانالف :رعش  انضب أقاسكلا قع ىحف

 ٌترَعَس ىتمل ىا كلذ نما رخشتسلو تاع قلو نغسل أ ىرعش تلو نرعلا مالكوهو

 هو مس مسام

 وبأوهواهتردعب بهذاولاقاك را !لةفاضالا عم ءانلااوفذ 4 قرش تب اولاق هن ومس لأف

 تقال و كنا قانكلاو ءىناعللا ىحو ةصاخبالا عماتلااوفذغاهرّذع

 دشن و عصام ان الفى رعش تلو عنصامنالف نع ى ةرعش تبلو

 ل ا اا

 عج رضا ناك مودي بأن ءو * عصام ىراجن ءىرعشتسلا

 وو موه 0 م ف اك 1

 ا ةونالا م 50 9 1 رع تعبأ 1 و

 و و: وم 00

 نوزحا اهلوش تنآو ور ع أن رفاسم ىرعش تنل دشنأو

 وهوربملا ف دق عتصامم طم وأرشاع ىلعتسلى أن الف مْنصاَمرعْسَت ثيدحلا ىو

 دموع وس 9 همه

 تءاجاذا امن مكر عشيامو لب زتتلا فو هانادلعأ هيدرعشأو سالادرعشأو مهمالكف رك

 ىئامتللا ع .و لع هنرْعسو ىَرَدْفَمس ردى ارسم راو كيد نونم قبال

 هيان هللا كلماذارعشو هلوق كالماذا رو ارعشو هل نطفاذا اذكسإرع ارعشو هلع تعط أ هب ترك دو «لعّتعلط نال تعش

 هباسف هلمقام فال < حرف اذا قولا الذ رمتنا 0 يلقراعشمل_عججا ىا هللا مث ءرعشتسا لحرلل لوقتو أدسع

 نوذاقلا اك و ريما -- و ع - 0 5 + عع

 ديفا ١ لإ 0 .رعشلاو 210 عمال او هيهَسْشعا ارشنالفهرعشاو هرعذأ

 ول 4-5 هقفلا باغشدحن ما ارش علكتاكناوةيفاقاو نزوله فرع

 سشفخالا 2 ارعشدحاولاتيبلااوهءاسعرو يدك تال ز رهو رالا نعي لاو لدملا ىلع

 نمءزملاءاملا كلو قكل كلا م مايعز زا اةممست ىلعنوكي نأالا" ىوش شبلاد_هوهدسس نبا لاق

 ضرقلا ارعّشلا ىرهزالا لاكو ضرالا ن هدعطقلل ضرالاوءاوهلا نمةفثاطلل ءا اوهلاو ءاملا

 ا سعي ىأويغرعشيالامر ع نال ارعاش انوراعش أ عمملاو اهزواحالتامالعيدودسحما

 عجل اور عاش لحرو ٌرعَشلا داجأر 2 زمدلا لاق مكن قو رعسواَوعسوارعشرعسي ل جرلا

 و
 لعامل وب تشاو سور فاول اكل وُعَش هوهشاك ل معبأ لءافاوويش هيويسسلاق ارم

00 

 ددلخأ ١ْن روكنلةزخسكبت رك ودع :وماعقأ وتاكل مهر وصحت نم لان ىلع و مهمدسقت : ف و هو ليعف نعع

 د فاو 0 ل3 ىأن الفل ترم لاعبو همم لدي زهمعن نغمهناو هيدارا ىلءالنادو

 ه8 < ه 895 صراق و 00

 0 و سانلارل "اسامح ىلع 3 مكلضف تندد انيكلت دعس

 ةهم لووص بلع

 داةلوارعاش ناك امو هنئطفلاوءاش ىعمو مسالا هوامشه نالت لاقيو ا



 هنمذوخامرطاشلاو ا داع افلام 0 7 دي ل ا
 سارت اس امد مهو ص و سا © ور سامع س

 رطشورطش ىرهوملا اثبحديدومو هله ًاايعاىذلاوهودزاطمو اروطشرط_ثدقواداومهارأو

 توظف اها انعمرطاشنالفسانلا لوققكماوبأ لاق امهيفةراطش مضلاباضيأ ١

 انرودب لصتت مهرود ى انو طا موغلاهالؤعالاطرماوتسالا وعدا :هنالرطاشدل لق كلدإو

 عد ومده

 ةدمعب ىأروطش ةمو نول كميه. اكتم هو مون ا . ءالؤه لاقت ام

 وصالاق ةددعلىأ مضلانرطُ ىو ر رات اودع طور ريطّتدلب و ريطتلزنمو

 ريا نر مافأ نيو #2 رشا طماَنا نيب كقاشأ سقلا م اديب 1

 سا بمر #7 عام | نثموع

 |: نييزحملاوأ دعما نمعتببلا ىفراطسشلاو يطمع جيوهامناودرفع سيلان مكاو لاك

 سس بم 7 ي سو
 يرينا اضيأدحاولابو عجلان فصوب وهو طااخملا طملخلاو طرلخلا نعنوهو

 ةدوص عد ه0 هما ه 1 ١

 ضصزاهلادحأ كقوشحانهاو 5 اور فيلا اودجأ طاختانا
 ا

 امط أوكل اذا ىلا 01 للا لاعب شلاح "لاو

 ا قو م2 مسموم ) © ء

 الع كرري القاريطَش 3 مهم ٌكماو دعس يف تدك اذا لعو ن ناسعلافو 1

 ا

 دل ب بأ هَ محا : اذا 2 زل شوطا ناد

 082 هه مدع

 ٌىصملاو ”ةزعا ءاعأو فارش ب ءأر .ابذلاوخأمحازتلام خلا صوقنمك انوا لوقا

 ريطُشلاو بيذهتلا عجلا عسجلاو افلا صقتلالثم هيرضفم فام بدنا ءانالا لممأ اذاو لامملا

 ْ نأولدممنب مساقلا ثددح فو دعبلارطشلاو هموقنعددعابتلريطت برغل لاشي و ديعملا

 ظ و ب 3 :
 ظ ٌرطشهعجسو نم رغلاريطشلا .زخالا ةداهش لمحي هنافريظشامهدح قل ىلعادجشنلجر

 لعف- تنرقلا داش ىنجالا هداهم تدك ىنح اهعمو خوأنءاوأ بأن مسدرقهادبشوأ ىنعي

 ةداتقثيدحمنمو لبقتالئبالاوبالاةداهشفالاو مساتلا بهذم اذهلعلو لاك هلالجكاذ

 وأمالا 0 1 ةرعلو طرا انام ذكر دايخ .ريطش ه_فمناك اذا خالا ةداهث

 لاك ةيظشو لبابا نمد 3 لاقي نأ رمالابداوخييذملا (ز عع د

 رعشإ) 0 ِءدبلا اعلا عظمسَتلا ىمدالالاق ةريظ شو ةمظنو
 مه 88م وة مه . 22 وو مث م» ىر 3 هدو 43 مو 2 0 7

 اروعدمو ءاروعشمو ىرعسو ةروعشواروعّسوةروعْسمو# روسو[ رعياو ارعش رمد ر عشوةبر عش

 وو سرت 5#

 نإالق ماج لج وومش ع رعت ىا هكا نعاس! كلو ل_تهلكفاسعللا نع ةيشالا

 ىصصححو



 7“ (رطش) ءارلا فرح *« نيشلا لصف

 وه 4 َه سس م روس "0 0 ا و 0

 وهو دا مل اورج رلا 1 نمهروطشملاو بفتسللاب داما فرطاشو

 نم ناسمْلُخ سد « يلا لالا ن مو اها أسيا م لاو ولعل باسلا ىلع

0 
 ه5 همام

 ترطّشو ترطشدقو ر دوا و ثول ىبيذ هن ل13 سس نأف فالخ كر اهل نالاهفالخأ
 2 ا 2 2 ه7 0

 اًوُصَح تمس كاذك هاما واعبجج الحنا رخاالا نملوط اههيطدح ان وك. ثأوهو اراطش
 و © .ع و39 ساس عود ةيمصا# اع

 اهمدشت هواجرو هل ديسو هرشو هراس هن سه هنأ ى عز دهن ورمضرخس> ىاهر أ 50

 ةقانلاز ا نمدلصأو رادريسغ وا ا يلج ريغ والف اهتمناك امةقانلا فالخأ عجب

 نقخأل ريتلاامه 5 خ . الاو رجلا امهو نيم داققلا باحهن "كنار .اونامداع نافل اهل 5
 س 7 7همع 1 'َُ

 نينمؤلا وأ ريكعلا تقومالسلا يلع عالق ندد الل ]كحد دد>- قو ع هرطشألمقو طش ر

 0958 ع9 هدر

 رجع تيمردقثاوةيذملا للكسر كلا بد رقهند>-وف هر طسأ تماحو لح .رلاتمحدتىلا

 بجاولا ل عمتك ني رطشلا عضوم راع الا لعجو ةقانلا فلخ وهو رطش عجب رطُألا ضرألا

 اذاو صاعلانبورعىناشلاو ىمومونأل والا نيمكححل انيلج .رلايدارأو نيمجاخلا عضوم

 ّى مكاو ذليراو لاه ل دة انا مه نو اروك لحل دل ارافستاناك
 هرم اك هر

 تالذكو ة ل || م غلب ارطن ناو تافصْت دنا ارطّمسدَقو اناس 2
 هم 7 هجر تم ص اع مو 5 هم هو +5. ذوو

 رخاىلاو كيلار ل راب اًرطتواروطشرط تي هرصتر طشو ىرطش ةعصقو ىرطش ةمحت

 هيشعندأب وةكمةماشلام ول "اج ةلكر ط رطشت لمى ها مد ىلع ناعأ نمل .وه.لعللأ ىبصدل اوقو

 اشفيسلاب ىنكمالسلاهملع لاف اكل #تأدب ريا لوقي نأوهوريسفتل دق هللا ةجر نمسُنأ

 وا 7 وز هملعانثا دش, نأو هل قو ادهاشدي رب
 موو 88م

 هوك عش لكرطشو نيسان ونلار 8 34 امددحأأ ةداهش لش. ال ناك اذا اهرطش ذهو اهرطش
 ع << 2 و دم

 ىاذكبا عايئزو أ لاق وفك طش ت دقو ه دصقو

 محَحرْطَتسعلارودص 2 ىهقأ عازم اللوق
 ماهي سس صس ” م صسرص سا

 هءاقلتاوهوحن دي ربءار نأ ١لاق هلل _فالو مارحلا دهم ار ان كه لوةزيزعلا لي زتلاقفو

 : رعاشلالاقو هاك 0 رانك كهجو لو مالكلا قدلشمو

 1 وسجن يتنعلار طئاهرطشف د هيما اجبر ٌريسعلاَنا و وهمس هيوم مام م

 رطشل توزع رقتستولاف هسفةغللا لهأ نب قالتخاالوُكلار ايشلا قدماوألاقو

 وشو ل قت نأ ل بوهلعهللا ىل_صىنلا مأ قدكءاوألافو .فرطظلا ىلع مار طادمسملا

// 



 (رظش) .ءارافرش « نيشاالصف 35

 رطشلا ريكس ُنلاو ُكنلالاقف كلا لاق ال لارطشل ا لاك الل اع هلام قدصت نا

 "ا دع نا شن يدق فيتا دك ٌرطْسلا بها ىأر مذملعفب همصاو فصنلا

 مص ت2

 قو قصف ل قو لوما يق ريعش نمرطشسب هعردن مر هناثن دا قو ريعشن

 ناعالان' ال نامعالاز ارا دهللافقو فيصأو فشل لم ريطمورطشلاقيو
8 

 اهوذخت ا ةاكزلا ع ذامكد د-ىفو رهاظلاةسشاحتر لب وهلا نطاسلا ةيسشاحر هظ

 ه٠ ى م هم

 امتاةباورلا اضفاف ىوارلاز روب طلعي رخل لاق ريثالا نبا لاق انيرَنامّرَعْنمةمزعةلامرطشسو

 جمد 5 < و-وصو) ع ' 2

 هوةعنيفصنلاريخنمةقدصلاذخ فٌقَدَصملا هماعرب هر قا برسل مل حجم ىأ هلامر دوو

 للسقو هحولا اذه فرعأ الكرمل لوقىف ىلاطخلا لاقو 3 الف همزل.الاماماق اكسل هعنل

 ىتحاتفانف اشف ها ناك لحركملامر هرطش فان ناو هملع ورم :راعهنم ف ايوا نا داق

 اضيااذهو لاك قاسلاهلامرطشوه وفاالا ةقدصا هامش عهنمدخوب هناف نورشعالا هلق مس

 مال_سالاردص فاك هنال قو هلامرطثودخ انا لقي ْوةلامرطشو اهو دخ آان اهل لاك هنالدمعب

 ةمارغهيلعف هنم ئشح زخنمقلكملارثلا ف هلوتك سن مث لاومالا فتايوقعلا ضعبعتتي

 هنيكتم وسال و اتمارْعَمم تكلا نال لاننا وةك واكب .وقعلاو هماثم

 دقو لاف رتاطتثن دخلا ءاو لاك اهو رخوهققراهقرسا ل قّرماةقانن فحص طاح مَ

 تذخأ هلامتاكز عنم نم عدقلا ف ىفاشلا لاقو هيل عر اذه نتن وتب لص ديك اذخأ

 الاهنمدخؤي الديد اىفلاقو ثيدحلا اذهب لدّد ساو هعنم ىلعدي وةعاهلامرطشدخأو هيم

 لاومالافتانوقعلا تناكثدح كلذ ناك لافواخو سنمثددحلا اذ هلعجوريسغالةاكلا

 ”ءانللو . هتوقو اليم نعرتك شل نلت لع تح اوال ةاهقفلا ةماع تع ذمو: تقتل

 لرتواهشل ضاري هنقانرطو ريتا و رطل ٌلكفنا رخاونامداق ناَرطَن

 اهرماذاخ ابُسائللم فالشآةثالئرصداف ابا ل فقادح والسن نيل

 دشنأو فكارعالانبانع اهلا امك أدام ليقاهك

 ماطاناكنف هسفآ ارق 5 اذا وُدَعدشل ار ا
3 

 ني دس ري 8 رس 2-6

 وع تبرطسدق و َرطْسد ف فصْنام لكواَر ازطسدل روبل ءاه لثة رطل
 - سو هت

 كتؤ مصور رت باتحا ماطرط اشو 1 الا ارطشلا وا و ةيرزضوأ ار طش تما>ىأ

 هه نةيم مو

 1 الارز دوكي نأ سيارت الا نملوطأهضر ءقرط د روطت بونو 7- . الار لا

 ىنرطاشو



 1 (نطش), ...ءارافرش م نشلاوصت
 2 ما س2 ة8ريب ىدع 0

 وأبعد ا فماجرادا 4 0 تالاعتا خلل 5 اهجرْت حدادا رصّشاحْرص سي واهرصُمو

 و 8

 هقام | كرنب 5 ”ةيسشخراصُتل و بد دب هدد او مذ بلع نمظمح

 4 تروم م29 وهم 2 وو

 هنا 0 ةوسكخ د ا وو احل

 دل 0 رصسلا كلذفاهبنابسصعب ةبلَح ناقبو ناراصْملاام-هنلالخٌَنارولا نول و

 ا :وان الف تكرتلاهتد هو ت تول ادع مطل ولم :رصشإهرصل ا

 ىذلا اوهو هرصن رطش فورعملاو معو ىدنعاذهو ىرهزالا لاك توملالوزند_:عندعلا تاقثت

 ريك انمنمروُدلا ئععٍروُصّسلاو لاك ءارغلا نع دس عوب؟ ءاور رتنآىلاو كلارنس ناك
 وهو لاق هدحأ 2 رفلان ال ءاطلاوداصلا فرح نم بقاقئأمبابق - *رلثدق و لافثنللا

 9998-6: 7 وت ومص ع وعمه 3 هم و م

 ارسصشهرصشبهيرق روثلا هريصشو هن هنرقبلجرلاروثلا ةحطن رص ثىللا مهو نم ىدنع ٠

 دلاو»لل_ءقو راش نال َ نأ علب ىللايللا ب مرصّتلاو ىلظلا كل ذكوهعطن

 ثنللا رضاك صولا ةر راصشأعمجلا و كت و ىوقدق ىذلا اوهلقو كنس م

 كلدكو ةيسظلادلو كيرلا يا ةريغضلا ةئنظلاةَرصُشلا و هيرقم اذ ارصاشد لاقي
 د هو 2 2

 وهفمأن 0 يت نا ارعالا نمد_تاوريغلافود سعوا لاف رصاشاا

 -2 و م - 0

 دب زبال نوع محا ٌلازيالوْ :معد ةرمصش ى الا و ”لرحتو ىوقاذاذنداش

 نان نم هر فرفانح لوقو يدع -اولجر مساراصتشو هيب هيلع
 ص 5006

 هور 2 9 م برا سو< نيو مم 7 جمس«

 انسان تعاين و * ةمق- لكنم هللادمحب تو

 م ءىثلافشنر ظل 08 6 ريثك مل مورعشلا ةرورضا منالاو ريغفاراصم دارأامنا

 وس ع د ع 1 2 ا

 هفصأن 000 : انا 9 ٌكلاَملح بلس لكلا فو نيفصن هتلعج هيرطشو روطشورطشا

 باطما نر عرطاش نب نمسنأ ني كلاملّئسو رخال !ةرطّسداطع ًاوهرطس كل سم مكسحملا فو
 ع ع نمل

 هملاس تكف الكارت اننا نسي

 5 3 وهم ووص ه <

 رشو 3 تدساورفو مهل كا #2 اورْغاْذاودَهَتو و 1 م

 0 يوزر و تحاراالاو هلو راش ءارح 0 اذا
 رب روع - -2

 0 هو 2و 03 1-22 دا 9 9

 ور سامع

 لا مخ ا 04 دحلا قو "5-ِ ؟هذعدقلا شرع عر اقل

0000 

 (س نرعغلا ثاسأ 9



. 

 نا

 همأآف لزم وتيار لكبرممأ محرؤلزء[لوق. قي ر ,طلارب غقاذخا ار 25 لاق فادرستف ا

 (رضش) ٠ ءارلافرح « نيشلال صف 7

 روزمشملاىتمدالا لاك قوفىلارزشلا هريس غلاقو .هَدغاَد_ثاوضو راسلا لبامت لمع ىذلا
 0 و ه6 2 ع هبا 2 اني 1

 لدفلا ضرزشلاوهدسنا ميهعااوهاذهوروصنموأ لاق رزشلا لّدغلاوهو قوفىلا لوتنلا

 لاق“ هَرْرمكدقو هدطنيلاهذريو راش نم لئاغثلا اد توه لمقؤزاسنلا نع ناك ام
 همم ن5 يددسو م- مىسمو منهم

 ُررسررمْشلا ِسمآلاَتاَدلاَ « رسدلا انعأ تافارمست سحأ « ركل مالااذا سمألا بعصل

 يه اطنأ ىأثانلاوريسلا امعأ ناف ءارمسلا ةهل ا ىلعد لف ىأ رسب اديدش الة فهل ف ىأ د سعأ

 هلوقيل مولاه .اهلعدراعأو ءارمسعلا لع ىاارر

 ِْ راَنبلاَبدِحما اوىدعلاولمع 5 رايت

 لَ اير و دْقلا ىلع تابقأ هد وجو نع اهباويهذاذا لوقي قمل لاس- فص

 اعمج نيهحولاءسقلا ى سها تدن ىورو هلا هرزسستساو

 لسمو يتم ف ىراَدلاَلَ 5 العلا ىلا تاسع ادع

 ىلا ناك املتفلا نمر رزسلاو حامعلاىفو ء انتا ل رعو تار فرو
 .كو» ىو - ى و ةدع

 نيملا نعد. هدرزشن عطو تار مرا دغوروزيشم لبح لاقب لزغملارود الخ قوف

 6 ًاوورانسي 3 نع ىأ ايو هنمع 1 وكرم م

 0 ل 00

 اًنييعاملزاغملا طفوا 00 ارو ان ىسرلان نحلل

 مي 7 5 ود 83

 لوتهمو َبْسَعِرْرَسَو لاتقل بنل راروتو صالا ف ا 7 *لاو

 7 ا حس دوج

 اًداَوَح هنلا ترس داعباو شي همضاف زم ةربخ ن ه ءردني_:موملاريمأ نع ءىنغلب درصْن نمل

 و -و

 ىلإ ارعالا نس اهدشنأ هلوقو مدقتدقوردشتىوربو

 روج 9 مهو حد
- 08 

 00 نمور رمصلا دنع 2 اعتاراررممالوللا فلازم

 د

0 

 ضرأ مكحناىفو دلو ؛ رزاسو 0 ىلا ةلا_حلا ىلع

 مندا سدال نال ص مساق ا ل

 اري وجان زواب ةمشع 23 ولاول باس 9 سقلاو سها لاق

 اذا اف تونلا يديم وأ مسدود اك ةلاينا مّرْْملا(سشإ)

 ايوا اروع اذه نمةقانلاري صم و رودتموأ لاه كسلا لثمهتطخ
- 

 ىرهوبملا ءاكحدنلا ل ًاراصشلاو هتطخا ذا ارم رصممأ ؟ىزابلاَيعّترصَتو ددرتلاو

 ةقا لاو 201 هقأسم | رع منيب لخدت ةيشخرامشلاو ديردنبا نع



 ادار أم حرف بتال #23 هد الوحركلاربرشب قس ىدعملالافو :

 نمر تمد ىذا والا ماع مكملع ىبانال ث سس : ل1-١1ىفو لاس لثمهعسدرط اقرت ءاوشو

 ك و < و قيء همك :

 ريعبلا هجرخا ل ةرلا ى مو رتساكر يعبلاركشا لاقي ريثالا نبا لاك كشك اهل اجلا ثيدح

 5 هرعرشك لاق لابمأ ةعبس ىلعر انما نموش عم ضومرب رشلاوءام-أ

 هليقتس لو هنقشدح قدس: مرطت هملاَررسو اررْشرْرْسِ هرْرْس دقو بضغلا لاح ىفرزسلا | ١

 “ 0 (ىْرْش)  ءارافرح د« نيشلالصف

 ربل لوقبلا نئلارعالا نبا. ةيداسبلا تويندانيسأ ىف هويضومدارعالا نيلمزكذ نقر كار
 لا 0 بطفل اك كيب اةرصشام برعلا ضعبلوأ ةيدسالا لسقو لاق

 رتل لقو رحلا نم برقامر رشاهدحا اوةرشالاورعوأ جقرعلاو ل 1 اسال نمريخرشر ملا

 تيمكلالاقو ر وملاةرثألا ليقو رنا فتم

 اذنك اءاملاينيريعلا ىلعاشينم 5 :رش بانج تاوخانا
 2 سد

 7 هوو 2-2 و و22 ه 2. وس

1 

 ديال لاق حاحا نامزدعد زب زعل ادنعزبرع نامزلادامل قف هنعن سما ل_ةسريثالا نبا لاق

 َق ةوائنح مهتعءاليلا فىشسكحجصر واماتق وهدامع نعس ف: ىلاعت هللا تأ ىعد سلا نم س انال

 8 سس وم ىو )7

 ةرشوشو رشل رش ورشأر شو دحاوحب رح نمنيسشلا ومجحلا و هعلش .مديضم لال
 وو م

 5 مم مجومد و < مور رس

 دمع فاك أ افنيلع « افاكر ريرمشلاءانعايرابد
 هرم ك هر

 نيهاواوتساو لع ظنو»لمقو ضغمملاىداعملار رظنكض ارعا هوك (دزش)
 م 5-6

 ةضلاردتلا رك مسا اوُنعطاَوَررمتلا اولا“ ىلع د د>ىفو لامشو نع نعرظنلاوهلمقو

 رظنلاثوكءامرثكأو نيعلارخْؤعرظنلاوهل قو ةسقب هرطلا ميةَمسعسلولاعشلاونيعلا
 م9293 | 5مم سرس

 9س ص

 هملاوطتو سلو ةصْعبلا نك ذو دقف نيعلا بناجر طناذا ىرابنالا نبا ههجوب

 ىلا ههضعي رطنىأ موقلارْراَشّو كب رضيت لطف نيعلاروبنابضغلارظنو هوا
 عادوب ) دء يهم 2 و س هع ىو

 نيعلا ىحخهناو نيعلايهتبصأىأ ارز هرزنأ هنرزنو ارش هدر هندسي ار ءارفلا ارو

 سانا رهديالناك اذا يمل دع هناو نيعلا ثيبخ ناك اذاعه ال هناو هلل عءفالو

 2 885 وهدد و و2 -

 ةيورلاف ةاداعملا ىهو دراما نمرزشل اوورعونأ ادقثدغشي د قشدقو

 لك * هع 0 موس

 هرْزس دقو كلهأ ىأاهنملضيِالّيرهدلا ان !لاشو « مشل باذعمييداعم قل 3#

 مكحفاف قو كلاش وكذب تنطر لاو نضال كلل

 وهولوتمملاروْرمملا ل_بحلا ثلا هنعطتانستلابهرزمتو لاموني نعتاك ام برا نعطلا

 ىذلا ار رب رمشسد قبس هلوق ]وق

 مدا
 «هدرت الوحرحلار برش قست#

 حرش فاك نامي اورامهو

 عم ما سوماقلا



 مضنةرمشرش ةدحاولا هلوق
 سوماقلا ىف نء_دهعملا

 دياعلا ف ناهشلا اكو
 ىععم ما امههف

 سوماقلا حرش هيذاءنهلوق

 اا دلو هفارطا ىا

 لاف اهفارطا ةحتجالا

 هسقلوهنل عسا نوقف
 تانذالا ارش ارشدهلب رضا

 للسألا وق انتغي ارا
 نعد كم لامعتسالا

 هفارطانةذخأ لاقد اك ةهلجلا

 ىسللدح .و- ناهنإ و

 هينلع قلأ لاقمف هتبلك

 هنءاكىمصالا لاه كهرمشا رمش ,

 هسفن هملعح رطدكلا#تل

 نع القنانضش لاه هتساكب
 ىذلاوهاذ_هو باهشلا
 مهدا صو هقالطا قنونعد

 هأ انطابو ارهاظدح ولا
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 ةمرلاوذلاف هتحاح نم هعدب

 هوو 3و هم د همه
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 روس مو 97 سمو
 الا كبد فول عت و عطا ىعيدسعو أ لاق هانكيلا دقت
 هسا سا

 وس همسسو مى” ع ع لسع ومو 5 ع5 9 ءو ه1 ة

 يرسم ضي راو امال اظعمافر 00 2 0
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 ا هه مسص ح7 ماج ها

 بيرس يانا قانا فتم ىشل شتا ةرشرعنلا
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 نمرغصأ ةّمشعةرشرمشلاو رككلابرشوتتلا لاقبو 0 الءاقروفصعلا ن مراك أ

 و وه د

 رواق ناكح متم لهسلا|ا عم انطق روو بضع ءارذصةرعاملو ينل

 لاق رز اهعج نار حام اوامئاف ناسنالا سف ا اوطلابحلا

 ركملارشرتللرعا ومقر رط * تقال ىحتاَدحآلا 1
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 سب نال ُبْلا بهذا الوط ضرالا لعألابح بهذي ”رشلادابز كأن ءةفشحوأ لاق
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 14 (ررش) 2 ءارا فرح: « نيشلالصف

 مت <,

 رمي تيبلا قه نم قسى م ىلل_.قو قآل هيلع ل "ربا ةشصاةرارمْالاو رورسشملا ديدقلا

 سره ع ود مو هء» و نس # هم

 اهنارأن مزح واعلان مه و6 ه5 1 م مل نمرراشأ اهل ئركش هلال هاكف لوقو اهياع

 تاارالاىأاهتارأو هولا ةَمَصلتامن نعي تأو ديدٌهلا نمةرارسشالا هنىعي نزوح لاك

 ترمكلا لاق و ةدوداعمىأأ ئثلادعتئنلا وتطل دعب ة كيا زول و . 58 4 2 2 2 2 و

 اسماو را نعلم ربراشأ * هساك لوح معا اًذاذرلا نك
 وسأل

 لاق ثمللا لاف كلذكو رراتالاههم ديدي ا ةصيفَصوراَم مسالا ىل ارعالا نبا
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 نؤك وير طو ا طقأ نمير دوكيدأ عصف فيل ثلا لعام ل 1 رشالا ىرعتالا

 و م <-7

 لد الا نم ةولعلا لا ةرارالاو فذحلا معللا ىههو ةرارشا !عيرراتألاو ه-ءاعررشتام |

 لاق ليان مثرا :ااذراصاذا ريكس اذقو اهئاثيناواهراشتتال
 - ءمل د عد 8 --ٍ ساو < د2 ري سوم و ةه<

 ا 0 03 هديرش تطلب
 »رد *

 لذيو همالكل قيفدلب|ت.ءو هرقفي بدحلا نا ىنعملاهلت اقف تببلااذ_هرك ذورعاشلا

 لقال ا 8 رمثادل تزاصىأرشتسا اذاو هلوقو هنا حنو دين وناس تبرد

 هم 2و 2 9

 قو ل عب نب بعكل اق هرهظأ“ 2 و همالك تكور زي راصابسةيطعلا علا هو

 و9 ةمسد سو

 نيذص مول رك يملا ماسمملا نب نيصعلا هنا

 مرو سوم ,
 فحاصملاك ًالايّثرشا ا #* مرام لانسر

 سيقلا رم لوق ىدر ىدالاو ىرهوخلا لا ترهلظأو رشم

 ىدقَمَتورشي لاصار 03 ارمئهموابنلا سارح !ترول

 ريو ةفينسو أ لاقو نار يوما هاربر شو دوج نيسلاوهولاق اذه ىلع

 ىدععلا دشن و هديح انو رحل ل 0 اس مةةعلاب غنا ةقمعلا لثم

 1 وج <

 ابدا هلال فا كالو هع اهدالب سدواهششب لازال

 يا بس هع و 0 7+ ب امو

 دات عبضأ جر بتال «* هذرت وحر هلا اريرش قسب

 بددتلا ىفو دا وسلا ل هالة فانا ئاهتذحاو ضوعنلا لمادا دقت ىلعتاركدلاو :

 «ةتاسينإلا جو ىتيي نموعبلا هيشىذالا ترملا مستو موشو داوبملا ىلا ماي هوه

 اء

 د سلا ع..ج وهليقو سفنلا ةيدم ىه عارك لاو اهجةسماو سلا رشارمالاو صعد



 (درمش) ٠ ءازلافرح * نيشلالصف 14
 |[ ااا7777ل انني

 5 0 31 كح 0 3 2 .8|[و 5 <

 واش لامن دو نا ىل_كفالا ثينانوهىذلا لفكر دقتاا ىف 8 اوهىدلا رشلا

 م
 ٌراَسئالْث يدا فو ةيمدا راما هيداعي ىأوراربو هراعو ات الراس نالفو 2

 تا ربو هلم , لعشب نأىلا هتوف ر شدي لعفت ال ىأرمشلا نملءاست وه لاخأ
 قرم اى مات

 531 ةمقلاق دز 1 لاو مزال ا!تناكىذلا ا دا اج متو

 هه ت65« )9

 1 "سر ابى كانالفثالفوم كادقو "نها صوار مسواغنأو ملم نا وشن

 ْ ةمعرلاو طاشنلا رمت عيدها ماشا ةلااذهل نا ثددحل |فقو طاشتلا< ةرمذلاو

 رلردصمةرشلاو هطاشأو هر نايس ثلا ةرعشو ةرشدباعلكلرخ 0

 الو لرش غن هه كءعامتددرم كتيطع ٌتابقذق فار ءالا نيا كح بيعلا ضلال 58

 ظ ' ةايديرعمب ىكحو ل1 رسل ارا يطال قا ورط نبا لأشن ردت 1َرُض

 قو ههرك»و ةريغلهتلقاعاو ءدهركح 7[ يذل هتلقامىأ 1 مسرب هنلقاسغناو 1 مثل كلذ

 هب كبرت ين قلو لا ندكأ ريم ماللءاذهتددراملاقيو كسعريغل هن“ اةامغا حاصلا

 سيلبال لملدلا بمن مىأ هسعىذن مآ « هرشكذن متيربلا ليلا يع + ددكفاو
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 ىص اع نم ةٌ سها نعىحو ءاًضغملابْكم لا ترا ذا ريع ةريهح هسفراسي نأ نس

 5 همي و

 رباطت|امررمُسلاَو ءاسنلانمّصتاَلا ىلا ورعوأ يجيه تا

 دم هم .

ه» ةررش هند حاورصٌقلاكرمّشب رتاج ازيز هلا ليزغتلا فو رانلانم
 رمل دساو رارتلاو

 وه مه دس 7ر ير

 ينل لعدم علا مرضي ةالعلادارشكو أ رعاشلا لاهو
 مث تعض

 22 007 1 و

 هعطو ف معْضتلا لب : وت ىل ها 0 شو هرشاوارشهريشياه هوو 5 ثول وطقالا الاووسللار رحت

 يءارالةاورلا دنت أر جا هلال ليله غوأنَسَخ ىلع

 اهديدقتوسلا فار انام قمل فاتني بام +

 طقالا هملع ط سن امور ارمشالاو هعنبا لالا و هانا ىا را ا هديسس نتا لاف

 زحارلا لاو هريغو بايَملا نم سهلا ىفعو علال سلا و ري راشألا عدلباو هيض
 لمص سعاد ور ء وى هم

 رورمشحاوزالل لاول ى ءدبأ #23 هرواعت ل ك-ةماك ىلع بول

 95 ى < ق 9 ء 7 هه

 نعي ئافصرار ملا ورعوبأ فصل هطساذا كباس و ٍتدرشأومعللاوبوثلا تزرشو

 ْ طقالا ت رع ريرشتلا كلذكوس مثلا ىف هد 4 طال نيالا ترو صيركلا ماع فم

 ا مثالاودي دقعطقرراّمألاو هودضو مملاو ملل كلذكو ل ةسَح ىلع متاعب ذات

 ديدقلا



 للا ا ا ا ا ا ا ولع يد مس حرت دا ىو خا

 دارك مهرشأو هل اقبالون عرش ى 6-20 مدعيا ا ظ ,

 <ا/ (درش) 2 ءارلافرح « نيشلالصف

 ةأرملاهسدلت ىذلاو هذولا ءارقلا لاعو رّداج ل قو رّداشواصأ برعم ىسراف هلا وهل بقو

 ا( لاء كاراعبشم فرطعلا ةياباوا رمل هباتحَ بور دولا ثسللا لاقو اهبولثح
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 اقرا موقو رشي رش لعفلاو ارت سبفلب ريربسلا ل يراللفلاو ءوستلارخ 2

 ا ف

 ءاعدلا ثيدح فو عا 1 ءهمفةغل اّدّلاَو 3 00 ديا دشرتلا هيلا رامخالا
 س 55 ص وو

 كلامو يع ل كيلا هيِبَرمالرشلا ناىأ كتل ضلرسلاو كيس للا ١

 لامعتساىلاداشرامالكلا|اذهو لم_ءلاو لولا ن مسيطلا كملا دعصرامتاوكنلا دعصبال

 اهيواسن ودعامسشالا نساح العوزعمسلا فاضتن اوسدقنو ىلاعت هللا ىلع ءانثلا فسدالا

 ءامهسلاب :رابلاشب هلا بودنم ءاعدلا ىفاذ_هنافاهل هن . امثاو هن ردة نعئش ىندوصقةملا سنلو

 ءامسالاهنتو ىلاعت هلوقهنمو اهيروهناكن او رزانحلاو ب الكلا براءلاة بالو ضرالاو
 ووو هع مسد توقوألم 8 5

 لحرو تملا دورت مدق كو ةرارشوارم 0 اهبدوعدأق ىف ىسكل

2 1 5 1 2 

 هانا مهلامعتسسا ةراكلهوفذح 2 ألاقمالو 0 رول 37 2 رارشأن مرير شوري ش
 23 3 ع

 نيالا ريدان اركتالفو نيالا رشوهودسارب نع يك ف مشو سانلا فر رش ديزملا ظ

 ماعوهل.قو رسلااموسوم ناك هنسعب ل رىفءاجا ذه لق ةثالللاٌالا وت يدحلا فو

 ةيئازلاو كارلا ءامنمقلخهنال ةدالوو امسنو الص مهرّسمنال هيدلاو نمارس داوراصامناو |

 هيونذقه.لعفيامىردبالاذ هو امهلاص.منوكشاميلعماسقيدللا ناللمقو ثديخءأموهو
 . ع ع 1 ف 0 دع أ هه
 4 نمهللان ك دمع ب رعلا 5 نهةأ صا لوقهب:موُهْمم دردغل قالا ساملارم *|لاشالو ىرهوحلا لاق

 000 9 هص هم

 را ارشأموقو ترخص ر خم الشم لاف لغم ار اعلا مةشسخ ىأ رش معو كرت سعت ١

 وهور راهدحاو شفخالا لاك دارو دؤلثمر ؟لحررا رق تو ضو ءارمشأو

 رع دازإذا رس رو رفا يثكى أ قيسف لامي نب رش ل جرو ماتيو ميل ثم .رسشلاو لج ىلا َ-ء 7 0 44 52
 ”ل ملا 0 4

 مهمدعلو زيمشلا هلا هني لفل را تاير و ناو ارو ارب ”ناتغل تشو لجرايتدرسلاعي

 كلذ ضعي ف ءاس نحو قفيدص د نرش ىتحعارلا قريش لازاف ةفرطلاق هركس

 هلوق نمىاارعالا نبامدشن اماماف
 8ع هو دبيرح )9 وص م وع

 : لوم<هلعف ىرمشل سلف د .اسادسرلا ا ناجألا

 كى ريشا عا لاق 'لضاقلا لا امنه بهذي كرت 0 :رشل دارا
 ورع مح



 000 ,  ءارلاى رس د“؛ نيشلا لصف 8

 ها خ2 وم 5م

 روقلا نسق دعب قدطمو مسانيشلا ارسكمريصُملاو رَصشلا ن ماترضرخمالاو هخرشك
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 57 رد هيدخا و راعصلاو لا
 هم و عم مودم 5 < مد 529 و هوم ةمص سس 5 ع ةم +

 هرهنرلا تد اروداوةردش #3 هركسمثد ارموقانلاقو 37 0 000

 اس ف صيقدسأل ارار ل

 ,ليئةراقل فب * ارد 11 نيا ىلع
 غزا اك < 2 م

 َع رار تاتا لّدملا ىلعوهو راح ا ورحل هلصفمطتلاردشو

 3 م
 ُةَدماارْدَحللاو اي ع رميا تاواذاةقانلاتردشتو صالاىف

 ١ العب ارعشمند |رةستٍلوق نم وكن انمومل ارم آن ع قل "درصنب نمل لوق نمو
 ىا زار ر 0 م ولاق 00 5 :رسمىأ اذاوحدسلا

 أ دعوتاردشتلا لسقو ريالات لسفر نعل رو ولا مذا
 2 ويا <

 0 00 اهماَدقساورَىدَبلاَ ا ل كار دست بلع دس لاقودد 1

 م5 ىع 2 ماب ><

 فر ةببتكى رأ نيس ثيدحافو يلمعلاامهورعشنا 0027 نوفر قار ءالانا

 موقلللاقيو هن هساذا رع و رد . اوس ”واهلاومتىأ اورديعددُك ا

 هنأ رون مهكر 110 لاتشلل أ هتاذا نالفردشَتو أو ند كتاولواطتاذا ركل

 لوز © صرع ما سر

 لاك 34 !تولام طولاردشتو اهمنذبت لاشو اهيرطُق تحمس قانلا ترد

 و م2 م و0 5

 قر اٌنهعرس طاسسلارودص * تَرْدَصْناماذا لاجلك
 ا سد مما < 2-2 2

 لاقبالو جز قالوه قا يرو يئش حو لك فاوبخ ذو اوقر نا

 نا انتا طرتشن اع حقو كلذكرذمرذشو رذمردس كف تبهذو لابقالا فكلذ

 مملاونيشلارسكب ىورو هل كرد ءرش هنعدكلا ئةدررع

 21و 2:

 0 الت قش درب وهو بتث :الاردولاو هيرافثتسالا وهأروبوشار لاو ام-جدقو

 هرم ى م2

 رازالاوهلدقو هلو هنا نع حسن 3 لاق 0 الو كرب نماهقنع ىفتأرملا

 ليقو



 5 (رضش) ٠ ءارافزح » نيشلا لصف
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 م 9< هو ه- ماك صج يأ ناو 0 0

 00 وم * تشمكت حار رلااذاو 2 لذتملا لاه اهترصشريغنم
 يللا 2

 ىرصُتوأ ىذق ىرع نع دبل قه

 2و هَ و و

 جر رشوهلاق رفعنا جلف خب ردو هزوهين متي ىذلا راعتسملا 0 الا

 لاقمااو متقارب .ثالاوراصشنالاو عاركن ع ”ىدراارصشلاو "0 أ هحرشواذه

 و 2 9 هذ

 رولا َنمتاَعبْطمىداوهلاٌلاَوط #3 ام ,رعّشْلاو لا دعتادع كده 0

 و 0 ىو مج م حس

 فريصشتلاو نئارقلا لع عضتالو ينزل رهو ”ناراحتشالاو تر

 ىلع فيقال َتَماظَعو رسول تلي ردا عودا حسون لفل

 2 # يس مدمس

 ةريقل كن نتا اقع دومعي هلع ىأ هش ركشو فيستا اريصشلاو نوحرعلا ىلعوأأةراجا

 مرسلا مالغلان قذف ةرغشلاةكقل رمل كر الا نبا ارامل ص نمىأ كرام

 اهاصقأى فى هرعر الا لاق نهلالحاسرمكُتلاو ةنلاعاهمس> ادب ردنء لاك ههتفارت ماهر 8

ي رحأال_>اسود و ناعرتو ناعم لاقيد قاسم واهس هدم_سنءالاقو |
 ناكن

 م5 دووم 8 د

 لكو ومىنخرعتلالاقن ماو لحلب أ نمسح حاملا لا ندعو

 ءاكح رحشلاو نيس دلتا طابا رقاق طله ردَتلا ىارعالا نبا
 -ءو و

س روغمتلا قد وةدوسأر "اطر ورصّتلاو تت سافوملات دردنا
 ردن اناوصضأ ت

 ملا نمل قو فنالا نم لسقو قا نم تود رمل (زشإلا نيوشلازاكتلا

 0و مو ه2 هد -ء

 ' 0 0 ل صلات سرفأا ن نير ه3 نم هنوَصسرفلاريضّتو فنالاثودا]
2 25 5 

 تاوصأن م ىيدالا اريضترم را رطشبراجلا دش اضع رذفلاكرخشلا لبقو اريضشو

 مك نمر كلارا / 00 مغلان هريكشلاف ررركذاوشاوزضملا لس |

 دى يب وو اى هب نان

 نتاَحامريصُلاو بورصا اخي را را اضن .رْضُتلاو ريفر لحرو

 يق 8-0 2:

 ريف ساو دينبانم اق قب س نو رخام األ رفاوذ اومادقالا,ل حلا

 - - د مع م ص

 ديزوأ باقتناري_ثَح هيف لصالا هر 0 ءاال | روستو

 جاهلا لوق ىلهاملا دشن نيدشللا مرا 0 0 لان 3 0: ركسا|نيبامللاتب
 ينج 2 59 4 9

 امحّشنوةضاةنتسا ار ارعشو د احدحداوس نمار ]ل ا

 0 امهلف اديعاضفلا تو لا كأن الاو راها عب ضمقل 2 نآرارحنالا لاق

 5 و*» ى 1 هرم

 ْ هدو هلوأ تان .تلارحمو ردصلا“ نمتوص ينل و وهامنارطأ صخشلا كلذ ناضفُم أ

 ْ ---ا



 ىذلادعس د دحىوهلوق

 دعس مأثد لوح هباهنل اى

 يدعم ما لوس بطلا او ها

 هل وأب راعتدحاولا هلوق
 امكردهشملا كلذكو هريسكو

 ثيدحيفو هرعت دقفدامعب هندعئ هلكو هوصتفف دوعدر ةىفاواَحدا ْىَأ اغافاورك 3

 ىرخو كرش ني لسوهيلعدتلا ىلصللا لوسر ضيكتاياورلا ىدحا ىفاهنعدنلا ضر شاع

 راشد حاولا اضيأر رشا اهللاقي دولاق سا سارلا فو ثكم حدا اوهلا نود يك | رهورع والا و

 لاقف ةجنوقلا نود فوشكمج 5ص وه ةلراصت ىفذئمُؤ ةمصلا نيديردو نيدحثي دحنفو

 ةمسراصشلاو ء زليتن لاف رثبلا بشخ راصّتلاو اضيأَر 8

 رم ءارلا فرح + -- 1

 اف ا اهانتستف ا ؟ايباط در شاب

 لاق اناا سدو 0 هى وو مهلا تمر كثلاريثالا نبا لاق اهنا اهر م

 [هوُقُن دو اهومعطت نأ اودار ًااذاا واكف لاكدمعر ةكتوأارش يرش لولاك

 ىدفتءنعباتلا ضعيشي دحر اهعباصأ ةكمشم اهرحلا هتضاملأ ىأكبشتلاوهلدق

 لع دوع راصّتلاو دعنا َتَحَنسللا عقم ىارشلاولك اننا كسل ولادك كت راهط

 ريسعيلا رهظ لي ىذلاو هون ,ركلانيباملح رلا نم را و هما عض ”رالئاىذكلا مف

 تردشو عاتلااهلع عضوي بملك يداوم مشا مكحلا فوبحُنملا مملارسكبرصشملاو

 جدوهلادوعراصتلاو راصشلاورصتملاورصتملاو بحسم اوهورصُتملا لعءتحرطئنلا

 "اسيل سارلافوشكم 200110 ةراضّشو رشم اهتدحاو

 ددسللوق هنمو ءاسنلا بك ىه ديف متلا و

 مايقلاررباشماَترعَمَت « ماذا اييهلاٌسرافدترَأو

 ا حدوهلا ناد.ءرجاّّلاو ىره 9 احدوهراصوءامغ شع اذا جد وهلا بشخراصتلا ثيللا

 هو سو ه- 9

 سس سم عدم -5

 ” لانسرافاا ولافي تكونو رسلا هيبتا ةييشك ارش يا تاهنم

 ىرهزالا طخعو سما ةيسرافلاباهل لاقي باملا فاح عضو ىتلا ةيشلن اراصّتلاو بيذهتلا

 ىمصالا د شنو ءاّلا ديدشتو ميما - 00
 يان شقسعملاو ءافو « رثا ميمو تسر 83 سهو - . همز

 5ص و و

 2 انماظعانغاك صاد و ا م

 نبا .لبالاو سانلا نم بيرغلا 5 نيييحا جاور كذا ارغرملا كولا راصتلا و
 هي لا تع ”

 770770070000 222222 ااا ا ا ل7 أ“ “<.
 رع

 ع



 لل رحم © .ءازا فرح « نيشلالصف ظ

 ةرهمتناك لق )بو هملعهنلا لصدننالوسران ديساهتت عب ودىتلا ةرصشلاو رصشلا ةئبه ىلع

 نوكينا لحي لسقو ٌةَمركْلا ةرصشاا.دارأ لق ةنلا نمةركشلاوةركصلا ثيدحلا فو

 حامرو اوفلاخت موقلارصشاو ةنملا ا اوبجوتسا اهباصصا نالثاوضر لا ةعس ةرشتر مئلاردارأ ارآ
 6 ا 0« هو و 5٠ رو ِ 007 سس سسهورو 9و 5
 ارش جالا ندب رصشو هلوق رعشو همفأ اوعزانلا اركشر مشن ىهالا مهن ركشو هش رش ملا

 0 ةعزانملاةرباشملاو اوعزانتىا اورباشتو مولاَركشاو مسند حالا فلتشا اذا موقلانيب
 عيو هأ ارودعس

 4 7 نم عقواهف ىاحاجْزلا لاف 0 رَصّتامف كوم ىتحنونموبالكيروالفيزعلا ليزتلا فد
 ميم هادحراش املك

 كاباثيدلا فو نيناتء اوكي اشت ىااورباشتو او مشا ىتحتاموسللا ف فالستخالا

 2 ا دوىخلاو رع ىلأثي دج فو فالستخالا نممسبندب عقوام ا ىلا نيب ا

 سارلا قايما كابس برخاو ةنتقلا فنوكستشي مهن ًادارأس ألا قاطاراشا اهفنورصشي

 اهبضعي لخداذا عباصال ارم ْن نوغل دارا لق و ضعلف ةاهضعيل خدي زل اظن دو

 ىامسهحامر 0 ررباشتق نانيفف وتلا لاقيون :رسشا وج ابتدا تامل

 جراب ركشو را ؛نعطردتو اونعاطتحامر رلاباو راب قو وسهجاعي نا .اورصشا انا

 لك كلدكو مهيفتكتما يجي مهام لوعا جام را صتقتاسلاثودس ل

 2 و

 ندد وهاس ضل شباب 7 ةرصشلا ىعبو رسولا ازيبت اضعه ::

 م ه7 9< هى 3

 اركشدر هلو ضءعبُف امنع قولا نادم هلا هدر انسانا بكار !ليقادعي ندو

 س و و 0 2و

 نفرضايتجا دنع الي ركام لاقي فرصلار ركشلاَو قرار عيشه ا نورك هطدر

 لوقو رمش! لاق قرغت اى ش هند قرف م عقجا ( ىث لك ديبعوبأ ١ رجاودلاهنعذرصتدقو

 6 ةو2) مام تس

 تعلن تس مولا تابفاعدععل] انم 23 انقرامامْع وا .لايكناقاط ةزحوىبا

 اذاع 39 9 هنهنمو برغل وهوريلا نمهناكو هنعميفاحت مونلارا منش عم

 روش اورصش الدق فاحتاذ او فاجق هنعمافايب ىف هنعَّبارهلارصكوم جاجا لاو ها

 سس رف صورع#] 5

ن :منااموه لدقو غياصأ اوهلسبقو هرحوملدقو مهلا حرشمرصشلاو
 لءمقو مدل قط

 «س6 5 ةم و

 اهمظعمن م همسك ىلاع نيام ليلا مشو نيسللانيامنوهلبقو نيس قل

 ببدوذوب الاه كلج لظورن ديو لجراَويقشاَو د وم نور راصنا عجلاو

 مة ع

 حوذمباصا اهيفئمعت“ اك 2 ارت يل تيو يامن

 ىلع ورشيد فعا اذ امهم نالف تاي ريغ نيسللا نبامرِحّتلاورعوبأ قوُقشَمح وذم



 ةباهتلا فىذلا تذكىت>هاوق
 هعمص* مأ تذكاذاف

 اذك اهترثناك اذا هلوق
 اغير اهيفلءلو ل_صالاب

 ترثك اذا ل دالاواطةسوأ
 اهترق تناكاذاوااهترم
 ها لمان كلذوحنوأ ةريثك

 ,ييغعم

 ت0 مال!او رّقَحاذاءاعلْس اوناكل يدا نمالدب تناكو لو ريس مسهلوق ىفاهريغ#صت ىفءانلا تاب 0

 ||| ةبوسكم ريش نيسشوةحوتنمةرصْش نيش نأرخالاو لدضالا ىلعاولذمل ميما ىلااهوةرينا

 ادههدتسْئ ١لاق ةرصش هذال لاق. الو ف رح عضوم رح عقول :واعاتاكر 1 هنقريغتاللدبلاو

 ءارخشلاو رصشلا ةريثكءاَر ارضنوةريصش ورام لسزاو ابل مؤسولاهباكفةسفنلطس نال لوق
 الالاثملا اذ 8 ىلع علا نمتآو لو ةرصشا ونيالاوخ اوورصقا هيما مانو ٌرَصشلا

 لوقن نهال ناكو ءافلَسو ملح ءافرطو ةفرطوءابص5و ةصقو ءارصتتو ةرصن ةريسي فرحأ

 كلذكو عجب ؤدحاؤ غار هشلاة يوسسلافو اهتاوحالذَقلاك مالا ارسكبت ةفاخءافاخلادحاوف

 راضشالا نب ىاءاركشلا فتنك ى عع وكالانباثيدس> ىو ءافلخلا 55 :رطلاوءاسسصقلا

 وه لمقو عجلاهيداريدر فس مساوهف هم ةمكةا]ءامضقلاك ةرشلا وهريثالا نس الاق ةقئاكتملا

 عضومرتملاو ريثكلار شلات تضر رصْتملاو رصشلاَتنَمرِصْلاَو هنو لالا وج

 رثك ١ىا اذه نْمرَصْمآناكملااذعَو ةقشح قا نع صفا ةرثك شر ةرصشم ضرأو هللا
 ” و سود

 رصتور كما ذاوو رار طواف ودا علظةورعاالولا# از 3 م

 ىا اركتلا  قائوثيدحخلافو رمش اداولاقيالوريصتداو ىر هوما رصشلاريثكر صتسو

 تاك اذا ريو 0 وةسشاقو لبو بشعلا ريد كح شع ضرأ و رصشلاف راد

 لعق ى لا هماظنعف :رمشلا لاما فانصأرخشلا يذلا ”ةيشغمو لة ضرأو اهتز 0

 غسب رلاف 1 «وماتشلا فض ردا ققنو رآدل قيبامهدحاناغنسفرصتلا دامو ءانشلا

 2 ورأ هلركشلانألبلاو رمشلا ق دنيب ام قرفو ل اولا ثدشسأك دل 7 ا 35 1

 لا ىقنولوش مغوءاهريغ رخشلا ةذهنولوقيز احلا لهو شلل قالو اتيدشلاىلع

 ىلاعتهلوقل روع و ةشذةنم ةعطقلانال ىهذلا ىه نولي ورقلا ىو ريغتشلا ىهو

 بعل كَراذالاملاَرَباش كسلا نبا تتابع الو ةّفلاو بغذلا نوُرثكي نيذلاو

 البافصي زخارلا لاه ةاعربرصشلا ىلاراصف انهشاهتم .لفزشبلا و

 رخاشمقف لكن تاسا د رئاشلا اهوى فرعت
 || لاق بيذهتلا ند ا رص 0 13 .٠ .ع مآ وِ 9. 2 ا. وح 2 5 :

 حرامتلا لاق روعشم وهف هلك *ناق نسج ا وهستعفرف بوثو ارك ناضغ ؟تازرئاذاو

 وو ى اق سو مم ساد ري ياحب

 هشعفر حم حاغيدو ريشا فص ىلع ناك أمري واصتلا ن ةيزطتلاورركتكا» هلالحن عقر

 ع

 لا



 11 رص ش ءارلا رح 5 نيشلا لق

 / لم يي ص د ي
 تد. ىو ريو دعس وكب ب.علاوراعلا وو رايطملا , 0 ا

 هات: 7121 قا

 صصص و

 يذلا ف سصلاو ادعالا هانم 5 هتارعدق تاو لعبوُكي لطخالا

 و ند و هالس مى همع ما م

 ونأل اك 7 و ميبقلا هستعمسأ اذا اذه لك ادي دنت هيت ددبو اعممست هن تع مو اريدشت هن ترتشو
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 وهامنال اهو فرحا اذهر 0 اريدك ناش ةيركوأفناب ءالانب١لاك كاذكو روصتم

 ب 0-3 مانم3)3 5

 اسناد 2 نكسلو هماع 0 ا رت هو ورلا قون تنانو د نونلا بر

 عطقنارْسك كارعالا نبا لاو جت يب ودور اّدسلا نمولعج ىرعنزالا لا

 ناكب رعلا مالعا ن 0 دلاخ ننسُسو هنباوثلامنارتسألاو هكرعدب وراشو عطقنارتشو

 مان ب ةرركبال ل هكا ن 7-20 دارت كلا لافاني رش

 ثاك ل-+روهربت الا نيا لاق "7 ريل نياق رقت اقف ردبموب مالسلا هيلع ىلع ثيدجفو

 9 22110 اوما مسهموندفةقفرلا كاي قيرظلا عطقي

 وم

 باعثدشتأ عضومودشو الةمراصفدوعيسوب رقوهرفمنا ى عملا

 مر قينلاك ةَصِسقَف ا #* مما راما ر رس ىلع

 ةننهملا ني غلا روُغّتتلاو هانعا قي ديردنا نع يعل روع ) ردتش)

 عمجتةدحا دارنا( مث ”هلمهملا نيعلا كلذ لبق .ةمدقتدفوربعشلار -- ) عجز

 3 هريعشلاوركلا 1 ره هتلنم ف هس :مريشكلا عقلاو راصمالاوتا 2 و رشا ىلعأ]

 ةد-اولاو هنع رو انتا ماكل أقسام“ -ام لكرم ِهشلا لدتو قاس ىلع ماهامتايدلا

 وكي انا ده لا نمةغل ىلعنوكينأاااولدبةرشاولافو ةريصشو ةرصملل دلكن ف

 لاك 0 ةاولاك ودة ريشراكالا نيس لاق ءاملا اهتروالةرسسكلا

 نبانعىوراكو ”ىهتىا يعم امهلوقفاص+ءايلا اويلقاك رمش" اهيللا تيلقةعلاكو

 اسأن نا هن د وددس هأاكح ىذا ومما كنر هم ةفشح وبلاك اذكه يعد دعمك ىلءعدوعس سه

 اهون وادا: فقم( لا نالزلا ةوتيساشيرلا فمان ناك يب تولد 5

 مهلوقَن رمدب وسسددشنا امأمأق اولاد ملاولصو اذا ىف يوت مهلوق كلذو فورحلا نبأ

 جيربلا قلفةادعلا فو #2 جدلا مسللا نامعطملا 5 وأ و

 انك بئنالاق قولا اهتماهلد اك لضولا ىف ءاملا نم ميلا لدباف ةسفاقلاىلارطضا هناف

 اوهدحا نب صال محلا نمةلدسن وك ال و الضا اهيفءاملان وكت نأ | جيف ةريشت رص مهل وق

 مدس
 راو 7170101017000 007151 تلا تب كج”: هوب حس لزوج كت 7: جو نيد حيمو



 هدف ير عد ا يق نيا »وبن ا سا و رو دوا ل سي ل ا ا ا : تالي يرضون وحرب 272: نيزراكا/“ رووح لطول ”ساوذمو بيرام

 ا 50201 0 .٠ ؟ ,ٍ / :

 رس : ,ءارلا فرخ #* نيشلا لصف <

 00 ا 00 1 1

 0 "رار قرعلاو نذعبلا تو ةيداوج 00 اهرك تي ناصح ا هاش عاص ف سيارت

 هناي للبر ءالانبارمسفهدسس نبا لاق ةعركلا شلة اري ذعار ءالانا

 نعىسمل رخ [قدرطفو راسفس سلك لدو لاق هنديهم .ئثلا ةماكروبفلا بعزل

 ءاسنكلا تلاق وللا باقم .رشلاررصقل >رو لسغلاريش ار
 م 5 2

 و 5 52 0

 ركب مين ريشا اريصق 0001 قرح عضرهَللاذا هم

 - سا حج -
 دو س5 سموم 9 م ءرم

 هم اربَسلالاَمقتار ءالا نبا نيضرالا نعضيفيامهنلاىدآتيف ضفتغتر مهريسملاو ريشملاو اذك اهي عياش ىذلاهلوق

 :موربشلا اهتمامات ىذا عار يور ديعسول لاو ا راو ىلا ةراشا همفولدالاب

 عر 2 ا أ هشن انو عارذلارب 1

 ١ رعب سوة تا ئثروشلاو ري تمر كسور عصا هنمو بل 0 فص

6 

03 

 نبالاق روب هَ ةناذالا ثيدحفو ب ب ةعيوف لاي ون كردلاو تلا ثرو لعروستلاو

 عشقلاو اوو هما هلوق

 1 ٠ 3 4 2 ىو #0 00 ىنعملانو تقمضا عنقلاو
 كيلا تيعيوزلا مالا امهيلعنينسلاو نسا مسا قاريسشوربس ىرهوألا 0 نما

 ةببرعلاباهانعمو ماللاو ةالصلا هملعو انس ىلع نورهدالوأ مهرب تسوريبو ريش لاقفامهحرش سوماقلا نم عمو اوم صعل

 ملم ع يدعم هادعنتقف ايلا 3
 انسح ينير اريبسو ريس هدالوأ مالسلا هيلع ىلع ىعساجب و لاك ن شو نيسحيو نسسح 2 ف خخ

 ركذيلوىربئا لاق ةيئارتسعة -ظفالاو عفلااضيأ هورسفو قولا هناهري_سفنىءاجريثالا

 سوماّدلا ىف ! ىل :ىمسهلوق

 نيعلا ن 3 فال عار ةلاسادعلا# راش ) نيعجبأ ملعهللانا وضراش شو انيسحو م 1 صولا يس

1 29 

 لفساو ىلعأن منيعل أ نع بال ةنارشلا هديسنا عيال ةفلج نود داق امهنس عجلان كعو ما ملسو

 2 اننا م ما

 لف_سالا ن 9 يل اءارتسا اوه ل #قو دا لس ىد نقلا قششر نأ اوهلدتو ع 3

 ص درعت كناف هنرتش تاقاذا هب ومس واعر اتا اهراشر ارش هنسع ٌثرعُس
 85موؤم ستاد  ماق سلع

 داتا زنا راناعسرو ف لالا يش رعود هيراشأ تال نص ”رعواورتشل

 عم 5 4 ودضص < وم هر 1

 قو نفاد !ليباص ًاتشوارتس رشي رتسدقو 1 لاورتستلاُييرمش لوو هدعع

 0 كلاو لفسا ىلا هيالقنا لال اولفسالا 0 هيدلا عب تلا قداتقشيدح

 قدم

 هلوَمكل عاف نامعافمهنف .قرضصنف ضيشلاو مركلا لخديناح ٌرِهلا ضورعْنم

 اكيتاينوكي داك د اشفكالُكلق

 ةمق هذ قودقثيبلاٌناكتف نيعلارسُك نمقةشسموهو نعام هوهىذلا عراشملا:ردفوهكلذكو

 راسو ءارتس عش ىلغسلاة فشلا قاقشناركدشلاو نعل ارش الاكهيراصامءابل و ميملا باذن م
 327 9مم 0 1 ل 20 يول لب

 ىأ ابوس امهلع تردقولرعشو د ىفو رد وا مظس هيسوددأعو هصقتتارمم-ثت لرلابا

 * تما
- 

 امهتعتسا



 64 رش  ءهارلافرخ د نيشلالصف

 رداع انعام ىدهع 0 اوملا نأ وحلاكاَو اوم
 عمو و ع ل ع مد 0-7

 رع نما دهعو نام ءدهعو #3 ريف ارب ىأر قيد داهغو
 م ه-

 دوطأا وفاشذا ىنلاةبضعو 37 ولو ِاَوْادهعو

 :ركااهاو ةأراماو وقالب *ب رسلفا رم

 ريم اهلا هراتساو ادم اي ريكشلا هللا ةراتخا ول اذك ملا ىلا تدق هلوق
 يعم هما ررحو لص الاب 42

 ةم سس ه هد و25 و دك مص مو

 ا نيطمام هلالا هلا دع رقع نادد-مدن# يوان

 + رهظ ى فير رولا انيعأنأ

 ديزنبئدعلا# ريكناو ةدطغلا ريشا

 نونلاباذكرمعنمنم هلوق رسلا ىف ناار و رمعتمن ماس ان اذا ظ
 فلااذه روه ع ةودوع ه2 <

 هبريسشقطعلا هيلا كارغالا نبا رّدقلاورْشلاك ناتاشا لقو
 لوعملا لصالاب طد ! دعو هيسصو هنرشأو

 ممم ذأ هررحو هللغ
 كاشو رطباذا اًضيريسسوَردَق ذاَرسورَش كارعالا نبا رغشلاىف كر ةوُريْشلا وهو هّسطغأ

 هدقى اهرب لوط ام لاقي دقلاريشلاءارقلا كلوطو رع هئلارصقىا كرَشوكوَش هللارصأ

 ىا رشف نار شلاش مثيهلاولا تليوط 7 ةريصقن اوكن ةماعلا ةريشلاو ريشا اريصقنالف 5

 راصقنيئبب ءاجريْشأو لاوطنئيءاجْلجِرلاَريشَأ كارعالاننا .بزفتف برق ذو ملظغتف ملط .:ذ

 ىلا امد نم دخخاو لكشمو ,سشام_مننراصهناكب رخل ىاءزاقئاذا نانتيرااَرئاََتو رامسمالا

 نابرةلاوهلمقوهينويرمَتِنان رقلاك ضعبل ءمذعز ىراصنل أ ةاطاغتءمرَسلاَو ٌريَسلا ةيحاص
 اكلمه عج ( اه دوف رةمطافو لعلةناعدؤو حاكتلا قحتى اا ري اغاطع و هئبعب

 ريَشو ءاطعهمفثالحاكتلا نعديىنك مءاطعلا لصالا فريَسلازيثالا نبا لاقت ارش ف كرانو

 نازوجو لاك بارضلاةربأىأل بباريس نعىسهنهنأث يدخعا ىفو هباّريضوهو هقرلط لحما

 دج :رهرالا لاق 1 ا رشها كن عىأ قاضملا ذه: عدضفن بارضلااب عه

 باول لصأو لمفلاٍنَسنع لالش عو لمغلابارشنمساركلاذضأ نع
 اه اهو كتلاسنا أ اهرهم بلظت هما هنأ سها هدا لح لرمي عيل وَمن وبارضلا

 لاو و اهانا هْؤطو هواش اهعضداخرك شف ح اكن ارتضشلا دار تاهل شكو اهلطت تاشنأ لراسشو

 ه هاو 3 م 5 و "و 2 2 2 3

 لاههنا كلراسبملانبانعىورو هنارضباوتلجازيشو رقعور هم نم عضبلا ناونزربسشلاراث
 1 0 هموم سلس عاج ارملا وتوقلاركشلا



 اسس سس دعس

 مساراسو ران دايزعلا لبيب دينا دملاوردبن يب تك ةدوسكمل هلا

1 
 يعج ىب رعب سلو مهمالك ف ىرجبدتو ماما اهل لاقي ىلا هنا نارام تسلا (نيسن)

 ريش ٠ هاراافرج « نيثلاوزسلالصُم 6

 ى 8

- 
 2 وام ملمروص (هاس >

 ىولعلا هيلعتي تقل دقو 23 ريس ةماعش وم انو رعاشلا لوقو ل>ر
- 2 0 -ٍ 

 ااا ريسلاقف نزولا لجالرايس نكي ليال ةرورضل رسل مفر اسس نب ةبلعثب دار ||

 هدعلو افتار رتب نآركذيعركشلا لممثل

 0, 7 د ء د و ع

 دهطان 10 هريس 220 0 1 هاو ءابلاب ول نبل سوسان

 ع 0000 #4 3 دم ايل# يا

 "0 82 رو هود اس
 هريس و هرب هراغو ب دوامي ل ل اوءانملا اذه هءاوُر اد : وسس لاق

 ثنللا ايش عسوأ اا أذا ذم ذهوعابلا نست لاقيكولان مو»و هريشن هلاك ارش
 2 آك

 و 9 ةو < 9 ه2

 واتس + اوارعسس ريشي الامو اقيسوريشو ا 010 لعشر مشلاو مس دالاربشلا

 اهيسعصد رخ نب سو لا هأنا هاطغا

 9 يسقيمضربا

 لساس م راهم فتحي دع 3 يلا
 مث مم

 هليقو اه.سالاعرد فصي نال با وصلاوثو يىرب نبا ل )او عب“ اهلا نوكتف اهني و كورن

 م« 57 و م مو هد هم

 يه لمانألا قو ا ةردراهل 0 ف "ولد فدع .رءاكبب و
 م ”س م م

 82د 7 هس

 8 ٌريِسلا ىطع يذلا هتادجلا لاف ةرورْضلاةكر رحجباعلانآالار يلا لش للبول انوه

 يللا ىطعأ ىذلا هتادجلاذ« هدابثنا باوصى ربنا لاق رمل ىورب وةمطظعلا ىطع أ لاق هناك

 ةرورقلا دكوج امتار, تلا ديف لضالا تاداوقوأ نوزمسلا يلا رعت فةاوزلا «وراذكولا

 لثمو ةيدعلا مسياءابلا ممشبريشلاَو هتبطعأ ا ريالا روكسي ريشل ا نالمكو
 0 7 5-5 و 5م مو" 1 هم < قمم *: وو

 هلثمو طبخ نمقرولا نم طقسام مما طبطلاو اطبَس ةرصشلا تاطيجردصملاو طمطاو طمخلا
 ل "ا 5 2 ما 63 م هَ

 هنالةرورضللءايلا لرحهناّدغللا لها نمد ل قي لولاك ةرشلا ى طعأىذلاوه-:(لههلوق

 جامتلا سي دعدو ىل طعما ئشلا مسا هيدب ربامتاو لعفلا هيديرب سيل

 ٍ دارثودا دا ىلاهلاو مالسلا امرلعدوادزر نيل ةعنيم نم ةيلشو ا عردلا ا

 0501 ا ا 0
 1 ا ب ربحا ا

 0. نا .



 1 و

 هال رس هازلاءؤرح +« نيسلال صف

 8 سمع 50 هع و) سي ع

 اراض اذا ضاوي روتلان ولك #* هيواقاهافدرمل ءامدوسو

 سئاس نعمت ا ىلعاو قنا ةغللأ لهن افد مَع سار اسو# هلوقامأو بيذهتلا اهراس

 <دوم- 5 سدو مهو 7 ه2 »<

 ىا كذعرس ”مهأوقو [عاضفأ ادار وسو وو ترا كلوق نمىقانلا عع عضوملا اذهلاثمىف

 رايتمالارابتمالاو هرملا ةريسلاو ككاو ءارملا كنع عدو هريس لاق ةناكر اعضا همفو لّحاو لفاشت
0 

 2 20 را

 د ياخد زيزعلا هللا اوك شأ ئحارلا لاك
ٍ- 

 تال 95956

 دقامريسل و روتسلا غدباو داخل ع 2 اوراس ع كم نا اذهْراّتسملا لاقبو

 وو ءعو عراق“ م داغر ع مو اين
 رولا لبن تف طوعا و راسا هو شار لا هسلاو الوطعدآلان 5

 3 تمودصستق سو ى

 ةططخح ةريسسمباقعو ط وطخهنق لع سلا وبوثلارسو اتا! ليذهتلا فو
 و مد ص سو 2# مود

 روباسلاك] هلا نم لمست طوطخ همفريسم بولو ه لدقو دوربل |نمبرمتءاريسل اوع اريسلاو

 حامشلا لاف نق , رحاهطااخدو 2

 سدو مم 3 ه2 و < هلو + د 5 ل

 'رجاو قاوأوأ ءاعسلان ما كيبوب ءرشرازا لاقف

 ىرغوفجا قاملا بهذا ليو بهذي نعلا باش نمب اش ى ملمقو
 راسك ريَسلاو

 ةغبانلا لاك ر رعص م طوطخ هيدر , دلاوعانلا عاوز

 دو 1 اواغف نصلك 0 اهلك ناريس 2 ارهعص
 مرصع مر

 20 4 -ء 6

 ربرحه طل اكيدوريلا ن نمعونوهريثالا نبا لاك ا لكموردْبك اهلا ىدقأث يدش فو

 3000 ا ضعدلاع ولاق ةذرسلالكاطب 1غ نورا دكمتلا# دولا ل .ةالةفوهورويسلاك

 رع د

 رير اا اريسلا حرشوا مسا ن كل ةنصاءفتأَ لاق هنوميس نار بح او ةذاضالا لعوهامن

 ثددح ىو امنا #عجا لاواريسما ديرما الع يظعاشن : ل11 و ا 260

 وىءوه سو و

 طوطخا؛ ىاوريسم :هل-هملعودملا دوو هلا دانا ح ال نيدو امي ”را-ىأر رع

 محو تحدي دو <.

 هراعمس اوان هرقل اضيأ ىهو تسلا نم برص ايلا و روي سلك سرب ند

 ا لاق هداج وه 8 رعاشلا|
 را

 ايبا ريو بالا ءاريس نم باقل ىف #2 هاذا“ ملل نأ سغا ى 2

 ف عستملا نيسلا تعب هلوق 0

 هطيض وهن اهلا طيضلا اذه

 قاغاعال اع.تسوماغلا ف رهظلا لازدقو هريس مويلا هبال ندثآلس اب لا كل نيمتدقو دعباييفعمطتاىأر هللا لاز
 َ 3 ٠ بم9ةرا و

 ها كيرلا ل .كهريغو ديدشتو نيسلا مغ: وغرس ةزدبشب دحر (؟) ملا بورغبه نمي

 (سبرعلا ناس 8(

 9 سرعدب

 دقو موسلارب 3 ؤظإظ08 5 نمسأرلا فمهلاثمأن ءرهمو لالا ئازبن منديل

 9 ع

 امنمأد منا بجو
 ء وى وكعم



 ةوسسلاوهلوقونيسلا

 ىف اك ةزمهك حلاريشكلا

 هجنعم هأ سوماقلا

 -ٍ 04 ل

 ةلكضرالا نماهيفراسب تا ةفاسللاكأر هشيم بعرلاترصتثي دما ىفهلوقو هيع

 لياددع

 "لفاقلا ةرانسسلاو زدقلاو شعلان ك ريكا شيلا فج ردسمودوأ ةمهتملاو

 ةرامسلا ضعي هطلت ًارقنمةءارقاماف هيرو مووت 1نوريسي موقلاةراسسلاو

 مر دع

 عفدبناك اودعلا ةراسسسونأ اوه ةرامسىل راع نم مصأ مهلوقو ةراسسابضعبنالثن هناق

 زحا 7 هراج- ىلعة دس نيعل اعجب نمسانلاب

 هراجام اسر ىَح 33 هارد قب هملاوم نمو 5 راسا نغير طلااوأَك

 اذاةيادلا تر هرمسح زرت نبا ىتعتيالوىدعتي اال تراس كر رو ريعبلاراسو
 ها 11 ع

 ةيادلاو مهاومقيو نانع ”ااهيناوأسز ربت أوهو كلاي :رسأ تلقىرملا ابتدأ ا ذاو ا هتيكر
 و55 ل ”ت«و

 مهدنعريسلاو نوريسم موقل و «راسمشستسال واهو اسلحرلاو اهمك ارلجرلا ناك اذامرعسم

 دو لدمود دوم ماك

 لاق اريسمو ارا سو ةريسو ايس هس !قراشو اليلالا نوكي الف ىرسسلاامأ اولدللاو راهنلا

 الاخر َلاَجَرلاتراسدقو لك :كناتقَنلا اذا! ةضوم ترو ذاق

 فذك لاغرلالاجرلا ىلا تراسودارانوكينزوكدقو لاخ رلاىلاَلاَرلا لنا تراس ىا
 و ىو مس سو

 هالمَحربا: الن القو هعمر اس هرتاسو كلذك اهيرسواهراساو ئوقألؤالاو بصنوركلا فرح

9-5 

 ةريسلاو ىحنان ءهذهري تلاريثكلاٌريسلاو ريسلا نميرضلاةريسلاو انادكناك اذا

 ل اناكوببب و ذت[ حا ناداهنوه كرا لاقو رهز نيدلاخ لاف اتوا هولا

 دلال لاقف ةريثكت اس[ ىف بي ذو هتاعف هتلعاهد فاقد ويح للا سرب د وذ
 رة 2 اهو عر دقوا
 م

 3 5-5 هدو 9و 2 ه و و 2 5 مق

 زيدا تيدا هانموانا 0 اساهتلعحتنالوش

 يضم نع مدعو

 اهددعشسبزعلا ليزنتلا فو ةممهلاةريسسلاو نست ةرس مهيراسل !اقي ةقيرطلاةرسلاو

 لاقيو عاشسانلا ىف ّلتماو ءالكلاَرانبو لئاوالا ثيداحا تحرس راسو وألا هيي

 اعلا كلارا مهعيجتسانلار سو د رتاسالاث من القرسدقو رانا

 !منالواولا نمنوكيناو رىكس باد هن لوألا نمقوكينازوص عمت لاس هرئاسف
 هنلطقمت ونوال اخع نكتفا الوم

 دوسو



 م وش ءازلا فرح دب نيسلالصف

 «هةودمو مسو

 تلعثدشتأ او عفترا اروسرو لج رلاراسورواسملا

 - 95-0 ه-ء

 مالا لقوا لانوس #* ماوخساو حي رسلا نب روست
 رم رع

 م ءو ومس 5

 لوقنماهعافتر اواهؤلعل 9006 ةروسملا تيمسامتاساسعلاوب لاق ةروسملا ىلعساحدقو

 ثردخلافو هملا تعفترادارأ مروُسلا ىلاعأ ف هيلا ترس دشنأو ا

 ةءاورفو 00 هالعأىأاهسأرروسءاملا باص اذا اهرعش ضقت الن أةأرملارضيال ءدع
 رثالانبا لاق سأرلاةداج ىهو ةاوش عجبا هسأد كوش ىوريو دوو را رو

 ةاوشوح ىوسمارأولاك هق :رعأالو لاك سأرلا رو ثوري د كاطقنا لاهو ىوَرهلا لاق اذكع

 زامل نوسا ولم شرك يرسل ١ در يمفظو ا رخاتملا ضعي لاق

 عدم هو ا صو د هس

 هيوسسدشتاءامسأرومورواسموراوسو سانلاقئارطو

 سدو د مدوومس قة 2< هو ولا وع

 3 روم ىدي ىلذ ىلذ * ار اع 1 توغل

 جز : لدن تان انما هزت رو ملحم فص لالا ىف هنالروملاولاتاعرو

 هللا دمع نب رباح دحفو وحلا اذهقل يلم اهمل |نغذام لعاهلخدت ال نأ اومالل اوفاالا

 سايعلاوبأل اق اروس را عيصد فاو موق هياحجال لاق مسوهيلعهتلا ل_دىبنلا نى راصنالا م مع
 سانلااعداماعطىأا روس عنص راق اكن هو نوم ل نمدارءامغاو ع4 7# صصد

 ريسلا (ديس) نيينارمسلا دلي وهو لبان ضرأ ن ةقأ ارعلابعضوم ىَرشي لاثم ىروسو هم هملا

 ها 2 0م ودم «- هسا م مومص هس ا  موس9و بير

 بهذيارامسستو كاملا | نعةريخالا ةرو زو ةزاكسمو ارامكو اريسموا ريسريسي راسب اغذلا

 / ٠> لايت ةزئكلاىلا ةريخالا هذهب

 رفا ضرب“ الا بدعءاجرأ 5 تدهس اهمراستلااصعُتَقلاَف
 يأ م 5

 اتيت دست لسلا١ لازوراسى اسما هنعرباسُت ةفيذح ثيدحفو

 وهو ىرهوتلا لاق كريس ىا ريسمف هللا كرالاقبو اهلاوهجَو ةهجفرسلا ببدتما
 دس و- هرب ”ءاوع

 هنا ىنامحللا ىح يلا كاف وكرت همها 3 ةلايلعشم لعشي لعتن هردصملا سابق نالذاش
 و

 د._.:ءووضواذ_هسانقو روس لخرو هنشرو سم قب رط جنا ككو ةرعسسلا نسلم

 واووهامتاهوحواذ- »نم وذ او ع ا يك نآلملخلا
 م ا و د 7 هح . ل

 ءاراجىاهرباسوريسلا نملاعْشَترامسَتلاو ٌلوكوهبروسو بوه دك لديه سن اوهذعاللوعقم

 دوقة : وساق م و م

 هع هبادلا ارهظ نع لُخا ترعسو هالجأو هجرخ أ ءدلب نمهريسو مول ةريسمامهننو اريباستف



 وه اذكراوسالاو هلوق
 رمسكلا,لصالا ىف طويضم

 سس وماقل اى واه :.كصد

 هحراشلاك مضلابراوسالا

 رسكلا مهضعي نع لقنو
 انش هقق-اماضا

 راوئسدر رسعملكلاو

 هينصكححص هآ ةسرافلاف

 يكد

 زوس  ءارلافرح .#« نيسلالضف 04

 اهنمةديدثلاةملصلا ىهلسقو .ةيوسةدحاولاانبامصأ لاق هعمسأ ل احر هقاو د شنو هدنس

 عسجلاو 5 -!اراوس باقااداو لاو راَودلاَو ىل ااا نبا نعةمال ع ىأ ةروسامسنيو

 وو كوو

 هبودساههجوو + نبان ءةريسخالا روُوٍورَوستكْلاَو عجل عجب ةريخ الا رواسأوةروسأ

 ىلع ادهاشىر_هوجلارك ذي ىربنبا لاق ةرواسآع ل اوراوسلاكراوسالاوةرورضلا ىلعأأ
 اذهب ورعو ًادرفس لولاق ءالعلا نيورعف أ ىلا لوقلا اذ هبسنو راوسلا ف هل اراوسالا

 صوحالال اوقهدهاشول اوقلا

 راومالاوُل خت ابنت بالو حاشولا ترتد

 ىلالهلاروثنيديج لافو
 مم رعو ص 5 9 93 و ع مل دو 7س

 اما نوبة راوسالا ىردناب »© همس وى اد ردي نفطي

 ومو ع

 الكل نيرا لاقو

 راوناولاتْلَح ناد ىلع 2 هييدش دما ب دكا "الاهمال
 2م

 ىسعشملا دبعسٌن زارا لاقو

 29و سوه © بص س ا -
 اهدضَحو اهراوسإلا دب باعك # ه«تعادبد رب حالك

 اهيفنولحي ل_توزعلافو رواسأ عجب نوكي. دقو لاك اح ا قل الوافٌرقو
 دا درس ص دب 9و دوم ع 57

 روستةزاوسلا همسلاىأهبروسوراوسا اهد_>اوءالعلا نورتو ألاف بهد نمرواسان م

 غظََءو هم ص < رس نو وت ت7
 روسملاو فورعم ىلحلاب نمراوسلاراننم نب راوسبمللا كروس نأ نيم أثيدسملا فو

 أ ناف بهذ نمرواسأ ىلا عت هنا لوقامأ او تبيذلا ةَمَد نا عضوملمد_كاكراوسلا عضوم

 7 د<# دم هع مو د قلم 4 00
 رواسألا لاق بهذ نمةروسأ هسيلع قل الوافاضي ألاقو هضق* نمرواسالا لاف حياجزرلا قدما

 ُ 2 و يو د85 2

 اراوسى هسة ضفلان متاقلاو لاق اهراوسو ل اذاوسوهوراوس عجب هروس اوةروسا عجب

 و د

 راوسالاو هنج .رباهيفهللا انل-أ ةنللا لهأ سايل امهالكو 8 راوساضبأ وهف هذلا نمناكتا و

 عجلاو سرفلارهظ ىلع تابشلادكءاوهل قو ماه كابحترلاٌد ماوه لسقو سيرا اق

 اسال عت هيدغص 34 انقر لاه ٌرواَساوةرواسأ

 ضوعءاهلاولت املا مهتاسر ةنمسراملاوه و سراة ر واس مدخاولا راوسالا ورا اوسالاو

 نمم وق ةرواسألاو شفخالا نع يدا ردا صأ مدان ةاكلذكو ور رواسأءإص ناكر ماسلا نم
 و 9مع و 2

 اهعجومدأن م 1 ةروسملاوروسم او وكسارة تال ا هدفا هوز ةرصبلابممعلا

 رواسملا



 كل زؤس ٠. ١ ءارلا فرح * نسسلا لصف

 4 9 24 7 1 9 - 7 0 5.4 سو

 روسلاولاف ةجرلا هيفهنطايب اي ةلروسب مهني برضف ل جوزع هللا لاف عضوملااذهىف هّلاَدَحَو

 راشلا له نب زخىذلا طئاخلا ىلاعتهللاهمشو ناطمخلا فرشأو هوة دملا طئاح نرعلادنع

 فرع نااندرأ اذاانأالا دحاوئثلدحاو مساوهوايثدلا ىفهانفرع طئاح فرشاب ةنملا لهأو

 اناق ةرهلا نمةدسحاولاة فر هداندرأا اف نبل عماب مباوهورفلا لوا ة وسنعمل

 ةغانللادشنأو هانلاةروُس مة وخامكروس ىهفةعيفرا لملك و ةرسع

 و -<هبدس مص و هر ظوؤر صرع عَ 5 مصر -ٍ

 بديدني امتودكلم لكى رت 2 ع م كاطع أهلنا نار ٍ

 . 4 ىو مم 1
 لح هللا ناق نآرقلاة وسام والا مارعارمابكو ةلزنموأقرشوة عفر كاطع هانعم

 ء_وو -وو -

 روس مانع للا ىكعلدف فرو بترو سددو فرو ةقر 00 اهلعح هانت

 نوعتكءا: ذأ اوروسرشعب لقي والمرور قلاش ءانملاروسن مكن :اكو امنالءانبلا

 كلذلدفروبدح ارش وروس مه برضق :ةوقافروم ةء| ارق ىلعاوعمتجا كلذكوروس ىلع

 ىف هلوقدوينادا راةدسعانأت ”كولاق ءانيلارو اروسن مرو نعتارقلازو اوس نم زوزو ىلع

 سلام همفلخدافهّتغيص نعب دوعلا مالك رح رحور روسلا ور روصلا ىاطخ ار ةروص عجب هنأر اروصلا

 نيعج ا قالا تع ىت> هدف يخنلا ىلاعتهنتا هقلخ ٌثركروصلا نا هل. دكشا هللا نمان 2

 ٠“ سا. 6+ . سيو .٠ 0-0 5 - 0 - 1
 نا ارقلاروس نمةدوسلاو مهلاوبا لاق هيدسحهللاو ةياثلاةنئفتلا اءميسح ىو الا ةعيقنلا

 لحوزع هللا لزنأ او فرطستش ورشا دات طك قلل لا نمةعطقانددع

 اهتثدا واهتع ا و 'ئثدعبأ شلسو هيلعهتلا لص هين ىلعتارقلا

 كاس انا رقلاروسس نم ةروسلا لسعج مثيهلا ان 'اكولاق .اهيلتىتلا نماهزيمو

 ىلا ىلع ةرو كلا ىف كرتاكز مهلا اهم كرت نآرقلا فو مالكلا فترك املامناالا الضف تاضفأ

 هانعم ىعملاودط الآ ضعي تريغاعرولاق هدصاقمعماجترصتخاف ىرهزالالاف ةددبع

 ص 5 ورم وص 7 و

 نارقلا نم ةروسلا تممءاهب وةعفرلا ةروسلا ىارعالا نبا هدى لك ةروس ىلارعالا نبا

 م م ل 2 د
 ةروصلااوءج نودرصيلاوروصتموبأ لاق ةدسعى الوق هلوققفاوفلاف ريسجو ةعقر ىأ

 ٠ دنع ل سو 22 روم ممو 22
 قيسسامند و هنا دحو عج قيسام نيد اوزيعلواروسواروسواروصواروصاهمش ؟ًااموةروسلاو

 موسولل - هو يي ا
 لعاو لص الان ضاس اذك ىلاعت هللا ءاشنأ هم نييفوكلا لوقوه مثيهلاوباد بناة هعجهنادحو

 هأ ملا هيابىهرك ذنسودل ةغللا لها ن هم ةعاج كلذ لاو نآرقلا لال_>الةعفرلا اهانعمت آر هلا نم ةروسلا بارغالا نأ

 8 | ديردنزناهاكجاهماركلبالاروسو .رومالا ىلاععهت يه اذارسسرس ل بترا لاقي ولاق



 78 ا اتوب 0 3 5 3 ويا 07

 روس ءاالا قرح #َ نسلا لصق 65
 ك5 9 97:9 سس ش ١ ال١ لل ل لْل[ْ[لْل[للاا الله للاب ججااببببمسستسسصببلل

 ُ 2 منيا #2 عم 50 57 . ٠

 رطزنب بعك ةديسقافو هلداف اوهمثاوأىأةالصلا فورواسا ٌتدكف

 روم ه شا سل ص هور 3
 ُلوُدحوهوألا نقلا كري »* هالحالابرق رقروأ داذا

 . وهو
 . رومرحنئاوعجي رب رحلوقو 8 20 دملا اانا را

 59 رص لس سر ودق 9ع 27

 عشا لابحلا وق »* تعصاؤلرب زلارخى اال
 2-3 - 2ص

 ةدئار عدلا ىفماللاو فلالاوةلإ دملاتغضاو لاك لاف د هيرب .دملا ضعد الرواسب ل هناق

 اكوةفرعمرب واتالربو أتاني وهاماو « والا تاي نع كس دقو هلوقك اريخناك اذا

 ةص 97 روس

 الفرمغلا ماد اور نموورمع مأدارأ ءىبحاَصتناكرمصلا م َتيلان# ديزأ نعىسراغلادشنأ

 [عسملا لعح نمو سامعلا او ةنردلاى رج رع وهف لصالا ىفدفص رمغلا تالق مالك

 ا اننادبلاب | 1 عاهامسةناف لصالاب ضاس ا دك
 سان 1 04 مو سل م < الب - 0

 - 2 .َ د 2

 عقم مست و26

 000 هذخاو بل تناك جرة يشتب دسم 5 ةداتقىأ

 دا يزعل ليزختلا فو هثروسوطئامحلا ثروت لاقيىصضئاها تير اننا نا

 5-2 س 0 2ع و وات س6 < 0

 ابوسك مرو مضل يوب اروس» دشنأوبا ر2ااورَوست

 وى 5 عدو

 عجول ىرهوحلا لاطو رس امعاشنلا نفةراوشلاو عا نعةريخالاروسوروس عجلاو

 ٌةعوطقمةاز مدع ةلزنما نال تآرقلا ةروسمنمو ءانبلا نمةلزنم لك ى دور 00

 ىارلا لاك ىاولا تب وا ىرخالا نع

 روس نري رانا دوس « قرأ تايرالر ارا نه

 اهنالّروسن آملا نم رولا حسمت عيسشزرا ٍتاروسو تاروس ىلع عمجتن أذوب ولات

 ةزمهلا كرت ىلع ءارقلارثكأو ةعطقو ن رتل نم ةيقب قع هلع اهزمج نمو هريخملا جر

 مالبالا قت اح هز مط ل |رتلاملا ةروسنمن -:تاروح ثار ةلانمكروسلا لسقو اهف

 اطئاملا قارعأ نمفرعةروسلا نو هنا ةرونم نمؤتسنس نا وضاق ةدسصول اأو تيذهتلا
 ل ىود وس 2 3

 مروا !ىلاعأى ميلا ترمس 5 0 اًروُصَمَمَت ةروصلا كلذكو اوس عمم و
 لف ىلع لع ماسلا لابو لولا ددسع ىف اىلعدر هنا مثيهلاىا نعهدنسسىرهزالا ىوزو

 وو , 2و دو

 قبس عجيرولاقهروسو ءانبلاةروسو فوصو هفوصلئمدجاولا عججلا يبسادانيعلا نوكسب دلافد روسو ءامبلاةرومم فوض ةقاوم دلع ال لاو تاذإ[ نمل نوكم

 هنادحو



 كا ل ا ا مع د
 0 : 79 0 ا

3 

 3 نو ١ ..ءازلا و اننا ىلا لشي

 رهيفلا ناوروها تاورمقلا نشر روعاتلاو تدير لك عك

 9- -ه

 ءاعسأ ع نمةربجسلا سبب ض رالا هيو ى دور رهاس 1 ٌلظروُهاسلا لاقي و فارسامهالك
 و و

 ب + ذو أ لاق اهتدحاهراوسواعريغورجا روس (روعإ ؟ 1 رلا

 ويو ه وو سا وم سم

ميفراماماذا ىراسأ #3 محأكق ادخار < اهرشىرت
 اهراوس

 2م هو و2 -َء

فٌبدىأسأرلا بار لا بي ةوهو حراس ةنملا ةفصشيدح فو
 بيدحرفلاهب

 ١ اهيراشفاهس دامعر 00 سأرلل بارشل لوانتباردشلا كرولا نارشلا | ْ

 ءوادتمإو توله لاطابتلاكوومو 4 وولد "وم كاذكو نسر فن ولو بارا ةروسو

 نوع نمةروسالخامد رماه اخ لك تلاّققش .زترك ذا اهنعمتلا طرت و

 رام مام نسالاثيدحفو راوسدي ملل لاقي هنمو ةدح نم ةروسىأ

 راوشلاَو عفتراورادلصالا ىلعارٌوسواروؤسواروسهسأر ىف بارمشلاراسنو نان روس هملقف

 لطخالال ات روسيىذااوه هناك اعب رسهسأرفوخلا اروستىذلا

 راوسباهيال وو وصخلابال #4 ىئمدان ساكلاب خبه براشو

 فرتال زم ازمهلابراعس تزوير اسياهيفالو ىورو ديو ذاراسن مد دير عم ىأ

 باعت مدد :!هلوقو شو روك نمو لد ارا

 هس هد < سل تو م
 ىرابحلا احرك * ىراوس هلا 0

 تبحأ ىففتوعراهيفاهنأ ىرامحلا اهشر 4 - 11 وسهل ل اقف هريسفأ

 لاقو همانشتراوة تمار نت[ قع روسو ديدشلا دلة روسلاو ةئوعرلا ف تطرف اهدلو

 راطاَيباَوعس لدى * ةروسدقو باح | الو ةغدانلا

 ا ارخ سيل طخالا لاق ران تراب
 ىراشلالآلارو وسمو راَس َ مهر مواسم وأ

 ربكوأ لاق "تارا وللا

 00 مارا سمع هَسناكذا #* رس ثيعود ١

 معصم هأ هررذهرغف ةاوتسلاو ديدس راغثو ذأ برحلا فروسوذتالفو هسأرلوانتاذااناسنار وا سين اسنالاو
 مسد معو ©

 دقو ةينولا ةروسلاو برشاذا هعدنيئاوبىذااراوسلاو سأرلايذ خايرىذلا بالكلا نم

 وب هس ريا جود ة<
 رعشد د ىفو ديرعم بانو ىأراوسوهو ةروسا همضغانا لاقي ودملا تو ىأدملا ترمس



 0 ل ا يا م 10 هيا م “ا

 ريس 1 ءارلا فرح 7-2 نيسلا لصف مأو

 دشنأو ضرالاةرهاسلا سامعنبالاقو مهربسو مهمون ناومما

 ميقممهلهباوشافامو « رو ةرهاسم ,طامفو

 مهااوألاق هنلانيعوي انعام

 ب ةهض و

 اهريدس نم سعلاوافصلا نيب #2 اهروهاس توما م قا

 ” هيعاقما قول رهان ملال وع نيد ل قو ةيراجت ناك اذار 3 ءاملانيعللاسقيو
 2 مي

 وه م

 قرعلا ةرهاسأا منا ةقانلل لاسقي ربا اهلازهساهيروشما 00 سرا يراوح

 ظ 20 اعتحي ىّتس نيش 'الا نمنا دعس نقرب رع نإ ارهشالا و اهتيلّدرثكو اًهاَفَحلوطوهو

 امهلدقو ظاعتالا دنعرك ذلانمنا مازولا رعلا امهلبقو ىملاافرعامهو ”لْسفلا

 لل 8 دلا ف عقب مت ناسف كيلا فنان
 ه م" 2 2-6

 نيئذاابهن رهسأ ب لاوح تس هلدصن اصمم نمل

 طلغةديسعانأن أرك 8 010 أي اورلا امنا نا نيربمالا ىمدالاركنأو

 ليخلا ةفصٍباك ىنءأه ف دازف باك ذخأامناو ىازملارافغلا دعب اك وهو عاحوب لاق

 'ىث ىلع كدب عضليقواسرف هنرضح اول ىىمدالا لاهو للحل ةفصرراع ةدسع فال ن كيلو

 هارهسأل ات هيرهسأب لاوح خامشلا لوقف ىناسشلا اورعونألاقو اهعضي نب أى ردامهنم

 قنافرعلمقو فنالافتاترعنارهتسالاو هتتاواراجفصيهرمث هاورولاق هفناوهركذ

 روهاسلاوةرهاسلاو ءاموأامدالاسراجلا ملغا اذا نطاين مني رْذمملا ف ناكررعامه ل دقو نيعلا

 تأصلا أن ,ةيمأ لاق نرعلاهنعْزت اهفقسك اذاهبفلخديرمقلا فالغلاك
 هوو قتاود و و د وص 2 م«ممسد» .) سو س

 دمغبو لس روهاسورف #23 هيبج ناريغهه ص قتال

اف صد رخ[لاقو ئذلل فالغلاكرمةللروهاسلا لمقؤ
 ةأىه

 هه همم ه 9 مهد 252 ع رو مج

 و روهاس فوجي مسج رح ةشلفوأ الك كل هيراضدنع ماس رعاك

 رعاشلا لاهو ىبتقلا لاق رمقلا ٌةَقُسنعب
 8 ه ب ورعاك هس وذ ماقد

 روهاس بْن مْسَجوَسمَْشوأ 3-3 هنوف كرته 7

 م ض

 ىبتقلا لاق باصسلاروماَنلاو روهان بنج نم ىوربو ومستلاو ع ةقشلاو 5 :رشملا ةّمبملا

 لسوهبلع هللا ىلصىبنلالاقو تواذا قساًعلاوهو نوعان دسك اذارمقلل لاق

 3« ه-

 دود دب رببقواذا قساغلا هنافا ده نم هنن ايىدؤعُتلاقفرمقلا ىلاراشأو اهنعهننا ىذر ةشناعل

 اذا



 24 رهس ءارلا فرخ هب نيسلا لصف

 رعاشلالاق ىهجي أل جر مساراسسو بلع ن نعى“ ىضمرا سر هديس نبا

 ه2 0

 بندا داك مورا رب #2 اًنلاعفن 0 ا
 يما بح - م

 لفارصق رق وللا شعبي اس مداراشسدسيسعو والا :ماللاو فتالاير املا مفك
 ماع لكل الثمان رضف هلثم هريغل بر نأ هنمةريع - هنمهامرفهالعأ ىلعهءفرش همت ْ

 اسما مهلوقىلوسلان ن 21 ىزاح ىذاافبرعل الاثم نمسدهتلافو هدض:ىزوك
 ىو وود © 3

 رت ان ايتن ةنوكلا هب ىذلا قروش مف يورد ءانبرانعس دسعوأ لاق ا
 #س سس

 هنم غرفالفهريسغلدةملمعي نأ هركنامعنلا هملارظناطلف سقلا ىرهانبنامعنللحاخعلا فو

 وهو: للان مانيال ىذلا لاجرلا نمراغسسلا سنو: لاقو امر قزرودلا ىلع نم هانقلأ
 ىبور مساوهوألال_ءنف عاركل هجدقو هموت قلاع ألا ىعمو ليذه مالك فصلا |
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 دى هو م

 ةداس) هلن تملا شل ابل اعلا لد رلا 0 مام (ن) ىسواهمف

 ءىرخلاردنسلاو ان ©, رج ناك اذا لَن ىل رع ردكس جرو ا : تلا ردتلا
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 ىو فورعم لاكمردنسلاو عساو فا رجفار عليكسلا نيد جا راسدلاو عسبشتملا
 ” و هت ل

 ىحينيدجأس ابعلاوب أ لاق ردا لك لايزكشبكأ د مالسلا هع لبعتي دح

 مالسلا هيلعىلعاتاس الا ههنا ةاورلا فلتختم
 ةهضص هس دبر 56

 'ء هردمسلا ليكف يسلابم كك وة رصقلا طظيلَع تارا تلك هردحا ا ىنعمىذلاانا
 م

 ىأفا قارا لقشر فكرك لاجتو خد وت ارعالا نبا لاقف ةردنسا!ىفاوفلتخ او لاف

 اىأ ليكلافؤو جملا عسا 1 ةأماةردنسسل ا لمقو اعيرذاريبك اعساوالتق أ

 ًالغناك اذاٌىردْس لج .رلاش ةدئازئنونلاو لعل ارد هيا ارخ [لاقو ايفا رالكيكلكأ 1

 الكسنوكينأ ل قم ىبتقلا لاق را رمادا ههلكلا مكلئاهأ ىأ اذا هرومأ ىف

 5 هوه

 يردنسلالبقو ىردسس مهسليقهنمو ىسقلاوليلااهنمُلَمعب ةرصشىهو ةردتسلان مدخلا

 لاقيو اهنم ضي الاوهل قو ةرصش ىو ةردمسسلا ىلا ب وسنملاصتلاو ماهسلا نم يرض
 قدملا بدم ىالوضىربنيالاقو رعا هلا لاك 2 ردن سوق

 - ناقل 2 وص ص وو سو ووو 2 ) و صب سوي
 ريوملا ىردنسا امه تونح د مهارح أم مالو تكردا ادا

 لعقلا ة هه ةرمشلا ىعأ ةردنسسلا ىلا بوسموهو رثوملالوقيهارتالا سوقللمسما ٌىرَدسسلاو

 2 د8 مرد هس

 قرزأ ناك اذا ىردنسنانسو هيردساها لاقي اهنمةذختملا ماهسلا كل ذكو سوقلا هدهاهنم

 ىردتسلاو دضدماوءىدرلا ديس او ةقرزلا صلاحارت اطدبرب ةيردنسءاةيرزاعدصن

 لالا نبرماع عدنا تعلو ءاشوه لق مه ارعشنم

 اعاَعامو عاما عا 5 َقَديدِىرَدْبسل ًنوكيالبكَل لاقو كام هناج اهم
 هل -

 دشنأو طع اووهللا باص عار ةرِداَمسلا بارعالارداوف ىفو

 مر عاق همه وص وو 0

 ىع-نمىلامو"امسأ وعقل 5 ىردنسابل ةفئوعداذا

 و ن 8

 سوطلاو راغسلا ارمقاللاش : و رعونأ 6 ةيمورلا,ذيهملاراطقنَسلا رطقنس ))

 نا



 اا رتس ءارلا فرح * نيسلالصق

 و بت 9

 ىشعالال اه هل ظفاملا هالاب ب ميقلاراسمعسلا
 و ةم ومع

 اهراسمم مار أىوس 3 مالكلا عسطتساالٌت حصا

 راس مس 5

 ةريسعسلاو لاف عسبلا الا و .تايلاني واصل سيصل

 قرهمسلاكد يدش ءولاغي دولا بيلا حر[ ىرهلا ( سه ءرشلاو عيبا
 22و 577

 رهكشملاو ركش مالطاارمعساو سان رو م لوشو بلسو سس يمر و حامرلا نم

 رعاشلال اق ٌلَواذارهعسدرعو لدتعملااضرأ أرهمسماو درعلا رك ذلا

 فورا نو

 اتهم الاو دقشما مالا لد [يتاو هركشو رك ىأ «ُتلاغْلا سا ارهتااذا دع

 السم

 ةيورلاف لاتقل قل جرار نرعاو ددسأ مالطا راسا هدّسلاوهيالضلا

 تلاملا سلط ارهمس| اذا - تالا يَ لوَصوذ
 يلاقي حامرلا موق ناك لجر مسارهمسىلا ةبو نم ىقن لابو ةيلصا اعلا را 2 31 3 0 5 اوك

 هد 2و رع
 دك هاه

 ا ةراقنلا حمرلا بديلا ةنرهمحامرو قر :

 اهاسارا د هةاسح د لكلاب اوت 2 ملاذا عرزلارهعسو ُه 2 د در هنأ هاو لاك كنار حامرلا 1
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 زو 6 ست 0 و -ةهم دهم وم صدى ب
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 د ىندلكلا فحزلاوب لاف عساو“ "لستار دممللا هج
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- - 

 رونسلاو روس دخولا ”راسق لكءاسؤر رئانسلاو روس اهدحاو لبالا قولح ماظعريئانسلا ظ

 9 -دق و د ساكت
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 نازوهىلتةئريدسالاق عردلكب رخسا ىف سناب دقنمسوبارودسلاو

 نلكلة سن ىماكلا هلوق

 ف مك ىرلاب هد ريامأاك

 يدعم مأ س ,وماقلا

 نونلامضي ى.حودلوق
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 ها سوماقلاىف مكةأرملا
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 جلا ”هلمهرونسلاو هلوق
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 ىفكك لوحعو نامركح
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 قلتسااهصخ ناك امومهتاف
 نعمدقوه هوكردأقهاغق ىلع
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 هعك مه وسك
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 رعاشلا لوقام أ وهبحاصام,.نمدحاو لكفلاخنانتيرطريممو سلاجاني | لاق
 ارامسلا دروامك سوالف * نكمل املا درو يَ
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 ارس مهيتان ىشناودلا ىهو مهم َّقئاَوب هفولن راما دربال هلا رج ن نا مسقاف هنلتقنل رامسلا
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 موق لارسال ئابق ماهل قة رهاسلاو ىنبللاةرمس نب ةيطءوهو مب ارعش نمةرعس باو
 راو مش ىنلا لهلادبعئتلا ىرماّسلا بسن مهل مهني دضءبف مهنوفلاخكدووتلا نم

 ىرهاسلاريسفتلا لأ ضعي لاقو نيد ساسلا«نوفرعب ماشلابةباغلا ذه يملا مهو حباجسلا لاق

 اوبأمك ذدقو نامثالا ةيلاغءارفاهدواج نمىوست ةفورعم ةيادرومسلاو نامرك لهأن لع

 دسالازكذي اقف قاطلادسز

 روع ىدوج لل نم بانج ا ار الشلل كاران اذا

 مدع اوباما هرب ودا روم ةبجدازأ ايذوجة طبنلاىدوج
 هرص:فعض نمناسنالا ىتارتي ىذلا:ثلاوهلقو هرصيردممادقو رصبلا ف ةضريدامسلا

 ِتيرمكلالاق راونلا اوساعتلا ىو تارشلا ملاذ
 سا لم م و د < ير ضثام < و مم35 9و

 اهل ارداممسلابالاتركس أو *« ةلاذمتانرقملاتتًارامو
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 رغغاذعوهدمسن الاف .تءمدهئنعثردعساىنايعللالاقو اراردعتاردعمادقوةذنا رمملاو
 9< وصد ياك ه9 هم 0
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 هللاو هبادردصتو ريم رد يسد فرطو مقسم لب وطردعسد قب رطو ةغللا ف فورعم

 عبجلاو ةيّرعمتسرافراسمَسلاث للا سانلا اربلا عسب ىذلاراَسمسلا ) سمس لعأ

 نوفرعياوناك امدعيراصتلا مهام-ل وه لعهللا لص ىنلاناثيدحلا فو ةَرساَمسلا

 || هنوبلكاممهل عسشةدابلاةرضاحلا نملجرلا لكوت نو دو ةريسمسلاردصملاو ةرسامسلاب
 7 9< < 1 © مو ع ع ًّء 2 .

 لاهو ةرسمسلا متنالاو اراسم- هلنوكيالهنأدازأ ذاملرضاح عسالو هلوقريسغت ىف لدقو
”" 9 2 

 1 1 حم 2 5 5 -- 0 3 5 و تس و6 ني دمحم وسالت“
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 | ليقو رامبو هرالا لسوهيلعمتلا لصون ناعسفلسوميلعقنا ىلصدتالوسردهع
 راسسلا
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 اضيأ ةنسسلارعمو كلا نمبرضهيريعسلاو ط ىتحلقرترخ ”اللودصلا ٌكَمَطْخَأ

 نص سو

 ءاش نفاهدلو ههتقلسأالا هتراح اطر ناك هنا ل-> رركب املاك هنأتيإ امرفو اهون
 وم 235“

 لاسرالاوهو نييدلاولا هلّوك نسئلابزمتتلادارآ اهروهسلف ءاش نمر هلوقب دار ىعدالا

 نيسلا عمسن لدسع وأ لاق لاسرالا امهانعمو نيسلاونيسل امناتغلامهرمملافو ةبلختلاو
 ه موورود<#م سام - سات

 اروهمر هسة شاملا ترع» و تقف تلا م اليوحتالا نوكبامو ثي دل ا اذهىفالا ةلمهملا

 هم سر 279 ص مو ايم

 رعاشلا لاف هنعرهرعس تابنلا ترعبو تكمن

 ة8عءوج 25 مص ةووسص

 قاَدشَالا نعّلضاف صفر 37 يدا ا. هقونإ جوترما

 اهنم اولدباق نشل لضإلاو هكا ذااهرعسأولب ارمسو اهالَخ ةلوّسرعسو اهلمعأْارعو
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 لداختاك تتش قاهر لوشل د م بالا ىرأ رعاشلال اف نيسلا : ٠

 عجلاو 0 أرح نم مملامضب ا اهمسواه الخ ىأاهر عرسال | لرتفانامسالب ائآرلاق

 0 00007 2 و” دك ةررعس ىدووو د بود د9«

 0 نآولاحرس حرس يس لئلا و ريهسأ هريغصتوددعلا فدأقرمأو تارعسورمس

 سا و صو ىو وم 8<

 اهلكأن ءأ ل ءاوشلاراصققرولاراغصرصشلا ن مىل_قو هاّضعلا نمبر رمعلاو

 اهتدحاو توسل اهب مه ىرقلا ىلا لقب رهسلان مايشخدوحأ ؛ى :اشملا يلوا

 مة ىو

 ريماسم دحاورامسملاو ةئغسضح ىلأ 0 ميلا مضي رع لباو لدرلا نما ورك

 ناملا لاك اضيأهنرعسو اريمسلئشلا ترعمنملوقتديدحلا

 اراه ىرانراوج ا 1 . اريل نعجن ماَوَلَرَك
 لانا ا روع نمبرضوه رعسلا اذهالا م اعطانا ام دعس ثددحىفو

 لاف لحجر م-اريغصتاا ظفنأ ىلعريمس و ةسذ.1|ماعزاوضرلا ةعساهدنع تناكىتل اةرحششلا ىف
 9 8س و رس ص قرع مح 10

 اوعي ا دقوهنوداودحدق #2 هنريشعىر ا اريمسإلا

 و ل 6

 ىلدحلاد# ىالبلعت دشنأ رق ودع وهو ءارمسكاذكو عضومرامسلاو

 اهتاضعا لا تاع دعا الا * اهمامزأ ىلا ءاربجم رت

 هطخ * مهلا ال تبأ ارىرهزالا لاق

 ريهسو سالجاتما فاتح اك 35 انيْثهلَمْحا ىوذلاناطسَأ كتاف
 "م

 ١ فا ةينأهبلعداهكلااهؤطتمالا هثيدح فنعم ىذررعلوقهنمو اهلسرأ

 1| لاه ريمشتلاكريعستلاو هلوق ىلع هيأ دهشناسم ىرهوملا هدروأاه يلف اش مواكب

1 0007 0 
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 لعل لا “هليل لك ر مسلا هلوق

 هدشاعيجهرعسوا ا ودرع ل هرععو راسسملابأ يس 1 اويدلاو و السل مهمتج نادارأ

 رم / :ءازلافرح + نيسلال صف 3
 1 عظمة هجوج د عا ووو حمم تتجمل سجدت جس د رصو حسبم

 ىو. امهيفرعسام ىأريمسانب افلَتخا امل. آاللاقيو 0س اهو انا رجس
 رموعرمرب

 ىعش و لاق رم ارمس نمتنع لاق ءارغلان ا ريع امةيروطال ىلعثيدح

 لاهم اهيفرقالىلا للا ريع او هيرملا
 ريم نيارمس امهر ىلع د لئاك لاق ناو سنعن ليلا

 ست صرع

 مسءارعسلاو لاك مصل دنعاوقرطاذا ارم موقلا ف لطلب 1 رمسلا هف نكمأ ام ىأ

 ألاف رمقلاو رعسلا كلذ لعفأال برعل الوقف ءارغلا اهيفاوقرطب )تاو لمللا نمةعاسلا كلل
 لاق للاارمسلالبقو علطيلامورمقلا علطام ىنعملارعسلا ىبسنت ةرقا يف سدل هلل لكرمسلا

 >>: ىومدص صمصو 2 همه ذ<ج

 مكن لة بكوم نافع 237 اًرهسرر أ لنا ىقستال رعاشلا
 م مروع

 السلاهوب رشرجللا موقلارمسو التل رتىأرعستانلبانالاقب لمللاباهنن عراملب الا ماسو

 قررعملا"الطلا نِمَقوُيعلا ورع #3 هن لالكا و رمد ىاطقلال اق

 1 6ملسوز مو ه5 ه 2 ع -
 ركع ملل لالح 3 ارهسم متجنا مهنودنم المل ا ا

 وراس ىيوسوو نع وو”وم و سس

 سل حاصر و ىو

 ١ ولسافةئيدملااومدقنيذلا نين ر نرعلا طق 40 ان هتمعرمو هيدشامرامسملاو
 هز <<

 7 هاتان ملل لوس ور زخم فرلو مهنيعأ لسوهملعهنثا ىلصىبنلارمسفاو ديا

 ١ طه ةزومتم ةأ هاو اهيمهلَح مديد_كاريماسماهل ىجأى أم هتءعأرمم لوقو هريغوأ

 1 ٠ع 2غ 1 0 1 0 0
 ماطعل ارعم اديدش ملل | لبلق ار وهسمل_-ررداوتملا] و هيمدو> املا : وح نبيتسل طبل

 5-0 . . 1 1 2 ٠ ا

 م

 و وص سات

 روعس ءاّضلا اموت دوس "شان #* كتلك كْعألا 96
 ديشناو ءام هاثلث ىذلان لا اوهلبقو ق.قرلانيللاوهلدقو ءاملاب ُقوُدْمملاَلارامسلاو وسال د5

 سس 8 سه تت صس سو ا رس قد هي مح و عر
 رام ةيسصنالعيو 23 هحاشتل نوكسو نازاملو ىمدالا

 دشنأو اردقنيعي لوهؤامرثك اىذااوهسلعت لاو ءام اه قيقرتنللاريمستو

 را هم 629 ل س

 هرحاوح دوس بدلا طئاك اراصم 0رلا نماج( ملف ذاناقس

 فاصريغ طواخروُمسم شعو ارامس وهج ندا 0 ةنقاني الا كانيهذ نايمه دحاو
 عا م هم ح انلع

 نبانعسايعلاو أ ىورو اذن م_ثلالصفىف د هاتوا هلسرادهموسرعمو كلذ. نم ق* مج

 د_ةفرهس لوالا لاقي ىناتلانهلاسرا هلَقركناو "رل_هلابمهسلالاسرا يا ل هنأ ارعالا



 1 روس ءارلا فرحي # نيسلا لصق

 ليقو لعفت ى عب لعتفتةفرعم فوصوملا ناك اذاوعاغنا اذهنأالا اريثك انه لدش ردا و

 ىهاسلاو ريسلاو ةصاخلدللا ثيدحرمسلاو ل.للابنوث دكني نيذلا ةعاسيلا رامسلاورهاسبلا

 د هيفرعسلل نوعقح ىذلا عضوملا هاسلا ثيللا نامل ل

 نع عجب ىهو لاف ظفل ىلع فورح تءاجد قو ىرهزالا لاق يروا ووهللا هيف لاطضاسو *

 ثانالاور ني ذا ابيفنوك,ولب الل لما حلا ورضا + اورفابلاو ها سلاو لمان! نيف برعلا
 س«ل وو هس

 اهفرقيل ارئاملاو ءاملا ىلع لوزنلا ىلا 1 ارضاخلاو الل نورعس يلا نمل( ءاتلاو

 3 َك 1 و

 20 ايماسلاو سهام اريعسلاو هرعاسإتعل رهم جساس ريم ل جرو ثانالاول وعلا

 انت 98 دس سس م 22

 نورج تا ساسي يربك تسم ةرفق اضم حا جاتلا لاقي كن ورعسل ١ىَعلا

 3 8 سرس هن د89 , 867 ىو

 ليللاةثودسخألاٌةَ ميبلاو رمت وراس ورهمو داس موقق ليفان ضوعورتتلا ل

 وو» د هم هءسووبر» و ه

 وح نع .ونايقلا فزع 35 ارهممهتتجنا مهنودن م رعاشلا لاك

 بت صصص

 نيدسعلوقو مرسلا عجبوغوار -ئرقو قرع رسل كآرقلا تورج تا رماس وق فلبقد ظ
 رمسملا بعاللا فكي ,ضرَم لاو طيبنلا سأ رانك نق صرأالا

 2 لس 0

 - ءورم د1 ةء

 لو هاكرعم راسم نوع . الاو ف نيهحو لهب ْ

 رمقلا علطامو ليللابساننارعسام هانعمىنايعللا لاقتو رمقلا لظانهرمسلا ليقو هانفنعسأو
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 ىأ لبقو ءارق يلمل ف نورعست س انلا مادامى ًارمعلاورمسلا كيتا االلاقيو ٌةلطلارمسلا لدقو

 ىمصالا لاف رمشلاورمسلا»فلح مهلوقركب وألافو اديك تال عملاو امهماود كامن آزل ظ

 سيظل ابد يد لامعتسالا رك . ةللظلا ىف تورمست مهعامتجا لصالاوةلظلا مهدنعرمسلا ْ

 ىفو نوثدحت ىأل_ءالاننورمسين يذلا م وقلا مهصاّشلا نماهوزءاجا ذا هلق ثيدخىفو

 مهضعيهاورو لدللا ىف ثيدنلا ىهو ةصعاسملا نم ملا تبا ورلاءاشعلا دعي رمسلا ثيدح

 رهدلارمسلاو هيقنوثدختت اوناكم هنالرمقلا ءوضنولر هسلا لصأو ردم لجو نوكسب

 الواموف ةرمس هنالر اهنل اوليللاريعسانن او اضي ًارخدلاريعسلا و رهدلا ىرهسلا نالفدنعن الف و

 ىرمتلا لاهو اه «رخآ ى أك ابللاريمس هلعفأ

 ر ”اركاءالستم ل امللاريعس د رساله

 الووعتل نب انلا مه _.ق ملا لمورعخت باعت مو هلرعنلا ىو عابر تام كبس االوأ[

 ء-هخ

 رسب و ريهسابأر ا موريم- :نبارمسأام ىكو رابتلاو ل_سللاهاشن اورهدلاوهل يو ليللاب
 م



 رهس ١ ءارلافرخ *« نيسلالصف 2.
 ١ه

 ا ادويه قاد أر (ردنكس) اهوغو خاوكلا اهيفعضونامرثك أو ةسراف ىهو مدالا نم

 | ادأوامهونيوخً امرغلاو ردنكسالاث اك اهتلقن ةهجىأ نمردأ لوةجرتلا هذه اذهىلاقك

 أ امرفلا لاقتو سانلا نعةينغلجوزعمثلا ىلا ةريقفةنردم بأ ردنكسالا لاقف ىئانوبلا سيلبف

 | اعيرس نارذللا امرقلا ةنْم دم ىلءهلنا طل سفىلا هت هللا نع ةمنغ سانا | ىلا رق ةشردمىأ
8 - 3 : 

 | نييةلزتمثرمسلا (رمس) ىالاىلاردنكسالاةمدمتيقبو اهرثأافعواهمنر بهذف دق َ 2 1

 ا لبالا ىفّدَمدألا نأالا اهلمقب امك اذ :,سغولبالا وسانلا ناولآىن كاذنوكيداوسلاو ضاسلا

 || رامسي رامساو رسكلاباضي ارمتو مضل ا رعسدقو هاما ىف ةرعسلا ىارعالا نبا ىحو رثكأ 1 سس جمالا <و حام 2 . هس 3
 5 1 هم 2 هموم. ةودقوو و عقءدَع 35ج 2

 ١ برضي نولوهور مسال !نولةرمسلا تددههتلا ةيهمشلا ىلا ض٠ ارعساربيسعيو رعماوهفاراربمسا

 3 سوو 2 29 2 2 مه هدد 30 : و . 5 2 2 3

 | ةرمح رشم ضس ا ةءاورفو توللا ارعسأ ناك لبو هملع هللا ىلل_صهتفصفو قخداوسملا
 [|مشثا 22 1 4 : ١

 وهف هرتستتو باشا هيراونامورمسأ تكس مشل ىلازريب امنا مهني عجلا هحوؤريثالا نبا لاق
 قوس مجسو . : 7 مسح

 درواهدربةارصملاٌْ و دح قو 2 رلاوءاملالبقوةَطْنلاوءاملانارعسألاة دل سعو: أ ضسأ

 نمىلعأامنال ةطنحلاة يطعن مولي الث هيف: عمو ةطئخلاءاروسلاوءارسالر نماعاصاهعم

١ 

 || اهلل مدور عنا هبا وراها دهشيو هسفن تاذنماهعفديىضراذا اهتابثا ىنعمو زاسلاررملا

 ١ لوط طوعا كانو ء ارسل هيلعرو اًههدنعاذاف مالساا هملع“” ل عش ي دح فو ًق

 قارئعُباسردامتءارعم « قاف الازادزاضةيْنمَكيفُكَي ةدايمزالاق

 || سادا ذه ىلع سردو ةطنخلا ءارعسلا لمقو ٌضاراذه ىلع س ردو ءامدأةفانانهءارمسلا لحن
 ٌصاعرماريغا اماذااهاَنق هن آق دخان [تلعدقو 2 ىلذهلارفكى لوقو و 9م وساق حو هر 9 92 ةسر

 ١ 4-2 : هن 0 9< ع 0 3 37 ا
 نةةدوخام يس يقل لطزيتلاو دوس همفاولاف أك هنفرطمالاديدشاند>اماع عامنا

 زوثنيدنج لوقو هقول ىعسانلافرعَسلا ىارعالاّ نا اذه
 بطب واهب كواكرمساب « .هناعشتداجحاعلا جرد لثمما

 هنطاوهدسنالافو ةصاخةسظاانءلوهىارعالانبالافو نيللارمسالاب نعد ريسفتت ىف لاق

 5 ا يماسل و ةيماسل اود املا وهو ماسوهو ملا روهمو ارممرمس رعمو رعسأ هول ف
 اهاس قصساوبأ لاق تورت ماس هنيريكسسصريزعلا ليزخستلا قو لما اك مجلا

0 

 || متكرتلوق:ةب ماعلا تعمسو فلاسللا لاف لمللابثي داو هود ماسلا رعسلاو راسم نعي

 الأ لاو |سعاسلا.ةففصولا درفأ م موتك رتل اقف فوضوملا عجمهنأ ىلعههجو اذك عضومبا اس

 107191700011315 ف7 017 0 ا 17 اا جيو و هدم جس هس سمج هي وجوب بيو و و١

 برعلاو



 - 2000 بما 0 ع فلا
 3 3 3 0 : ” 700 و م

 1 38 1 1 0 اي

 رز 4 كس ءارلافرح *« نيسلالصف

 دعب تنس ركسو روك سزكسل خبال تركسف ٌروكسعسجلاو "سما لاول

 رجب س وألا اند رو اس هلملو وللا

 ةركاسالو قالب 0 د اهلوط َّق - دا

 7 انالوقابثست 8 ةرطاس هلل ىلعُتَ د نوال تسفر
 ئادش 0 رم 1 2 تنحي ماكو 0 املا ا ١! ءاملاديزونأ

0-7 2 - 

 لوعنملا لعفةغيص لعركتي دشن اذك رك نحر 1ع قب * رح ةفص قى اارعالا

 لاق - تعم راف أوال 0 لعافلا لعف ةغرص ىلع دكربب هريسفو

 همم ىوعو

 ركسلاريصعل دمك 0 رزملاوو سلا دعب ثوكي

 ءيثهلك ابا موهورسملا ةفصو الكل دايز أ لوقو راسل نم ةدن>حاولا رع

 ا يسببوكسلاو ةفنسوأ لا و ةواللا فر ا م دارأاناركش فام

 نمت ء ةوالخلا قداس طز ضنا اوظو ماس ل. فانعودلقأالا دولا ف قالفرتنف

 ايل كس اولا ةفنح ى أن ءرارحالا نم 2 اضيأ سد بو بنعلا فئارط

 اناصمفصيرشكلاه عض رد هاوتتلا و ةطنملا ف نوكقىتلا ءاَريرملاٌةركسلاو
 م قع

 رفاسملاتكملا ا #* ىكتراو نيمو ار اكل ا سر
 و هو

 لاق تبن ناركسسلاو

 درو ىث لس 3-52 وانت هم ه5

 الحوان اركيسالاتنثلان 0-3 ةمقب لكس ملا ارح فشفشسو

 9 9, عدس 07

 نع بارعالا نما دش تاأسولاك 0 تاركسسلاةلل ا

 م 65 ع و -

 غانا را 2 أنحهاولاك لك أ ئأ اًسطرملك اننخ ا وه لاقف نا را
 هم و اة < 6 م هم دس مر 82 عاد

 ريعبلاو هدا كسل ركسو نكس 0 كدسدق هروف كسول تايماذاراملا'ئىشلالاقيو
2-1 

 رج لا لايت ىرششالا د أ ١ نعىوربذهتلا هلثش داكن تح هعارذب رخآركسي

 0 !اهطخرتشمدقو 5-5 رعبتسلو ىرهزالا لاق ةردلا نم ىَ مودسعوأ لاق ةشيملا

 ىسمنو اهيفريخال اقف ءاريبغلا نعل ئس هنأ ث يد ا ىفو ةموعضمءارلاو فاكلا ىلعمزحلا

 نوكسو فاكلاوزيسلا مضب ةكركشلا ىهلا.ةفءاريبغلاام لسن يديز تلآسف كلام لاق اهنع
 ثيدحلافو عئرمسلال.ةوتب ٌرعدق ةيشي>ةظفل سهو ةرذلا نمت روتانا خلا رلا َه سهو 1 ا :

 ليلقلاء ثلا هيف لك يريغص ءاناديدشنلاوءارلاو ىاكنلاو نيسلا مضي ى هةر 0

 (س برعلاذاسأ 1)



 7 2 لا 1457 ا ل بل 9 >3 2 ج7 510 هاا - . كرا ب ع سدا ب ل تاويسوا نكمل تي ا ا ىو سا ا ا ل لا ا ل ا

 ركس ' ءارلافوح: +« نيدلالصف 0

 سب سوو س

 زباب تك زاخلا ىلع نيوراذا

 رضا رنا فاكلاونيلا خفير كسلا بارش اص لك لاراب طب لامر تيدا ىو
 ٠ْ 000 و هدو مايدصاب يلوي داهرنألا الاف بنعلا نم

 روج اوركسالىذلا هلماقن وصتمفر ةركس ملا نم ةنلالركسلا ميرحتلا نولعوف نا وكس ةلاح

 أ ىثيدح فو هفرعتال برعلاواذه ةغللا له ر كنأو ماعطلا كيرخلاب ركسلا لمقو لوالا

 راكسااو مكملع مرحابهف كما. ش ل عج لهنا نا لاق فركسلا ”كنرتدلا ءاماو ردا لاو

255 

 هلوقو امهوخضومونلاو مهلا 0 سو ذامنلا

 ىحاصنا كيلو دولاب 53 دي ةيلعركس وماتوا

 لاكن مو فابحللا لاهو رك اورو ما ام ءزدسا ل سل مضلامضلا عب بتافركسدارأ
 2 و هد

 تذذغلا نمر ركسوأر 2 يكسب دس نمركسفار ءالا نبا بضعو ظدعهانعف ام ءاعر 1

 6-2 ا هس ع وم
 ا اغا اولاقلريزعلا ليزتتلا فو هيلع ن ىذع هفرمو تبلادشنأو بضغاذااركسركسن

 8 7 ع3 <

 : ُتيَشْعَو تيطعاهانعم» العلا نورعو أ لاقو. ت رو ورطلا ا

 ديدحشالاو فيغقتلابتركسم تركي نها ّت رس ا هرسسفوةففن بلا اهأرقو

 انراصبأ تركت هاك ل اكو ىرئامريعابراصتأبلد ,انتيفرصسلاب تّدبسوَس شع امهانعمو

 0 كيما عنجاكرطنلا نم اهعنماماهيسث غراصبالا نأىلا هاجم بهذيدسعو ألاف تتسىأ

0 

 اوريصتي لف ريدامسلاكم ب طومويريداذا موقلاراسبأ رك ةدسعوألا ةقىرخلانمءاملا

 نراش قلن اماهقذ نيعلان "اك ب ارم ل ركس نمذوخاماناصبأ ٌتركس ءالعلانيورعو أل اكو

 ا نسل مج الا راقلان متعنمو تسح مانعمءارفلا لاقو ركساداركسملا

 7 00 ا

 نور بلر ا اكس رظنلا نع تنكسو تري

 وذ هرج“ ورع 3 0 :

 ركسترورخ انيعتلعجو 0 راقلا لاتحاول ثلا ءاح

 |١ اهناع مزعي نا ل قاهيف ىأرلا طالت خا ةحاملا ارمكستلا او ضقتو حراس ىلأآلاق ||
 8و هام 2و 0- ةسروت مسد 1

 لق دش ويس لكو ءافدساركس هركسف مثلا 574 رس قوركستلا مدا بهذه زعاذات ْ

 ا لعع ىناادادسلا كلذ مساركسلااوءاملارج فالي وتلا كسلاو هيدسامْركسلاوركس

 | ةقرخ هيدسىأ هب ركسام دأا ةرثكميلا تكشال ضاعت ملا ل اهنا ثيدحاىفو هود ماما

 ارعَسلاو نارا راهيتعو سب تو ا
 ركسلاو 3 الم هيركس ىلارعالا نبا ردصم

 ا رسدتكيلاب



 8 ركنا ءارلا فرح ب نيسلا لصف
 1: م2797 هلق ةةاق  ج ت

 ه5 هج ه2 هو
 ل عنااموبل بقنا هي كاكا نم برا

 ريك «لجرو ةدحاولا ةملكلا ىلع اريثكن الع م لعق باتتعال ناركس عم ىراكس رك | مح و

 قدزرفلا لاق ا 1 رهط ل جرار استوبارشلا كس دف فاركسلا ا

 ٌركاستم مأماَملا فوحام +« اههذا ََعاَرْلا نس اّناكناركسأ

 لاك ةغارملا نبا ناكلاقفىناثلاهرسفو عفارلا لعهفلا ف ذه ةغارملا نبا ناركسناك أ هريدقت

 نأ 1 ربعا داو عطق لف رخآالا عف ريو تاركسلا بصمي مه را ىمهضهداشلا] ل ويدس

 بصل مهراك اوهلوقو ةغارملا نبااهرب_دوركاستم ون اركسناكم مسا لع برعلا ٌضءد

 ةرهظملا هذهاعري_سفن ةرمذم ناكر يش نا اركسن ا ديربءا دس او عطق ىلءرخ الا عفرب وناركسلا

 هن اكرمضمءادّمب اري هنأ ىلعرك اتم عفربو ناركستاك_ةعارم ا نبا ناركس تاك أ لاق هناك

 كسلا او لقءيال اول ةعبن أ نب وهام ّركسلا و ةوصصلا نيب بهذ مهل اوقو لك انته وهمأ لاق

 فدزرفلا لاه" رولا

 اركب دن موطرشلا برسشت نمو * ران فريش

 ناسنالالدت ىلا هيدَمَتملا ركسقطلا.ت وما 0 .وىلاعت هلوقو د 20 و

 ةيلغُمركسلاوةَسصَعلا ةركسسلا فارعالا نبا لاق : قا توملادكأق خاب هاوقو تنمهنأ ىلع

 وهو الاو كوشك اورغلا نمش نارشركسلاو اهتفترشاركسلاو تايساا را

 انا اةانفقاغ رطب ثوُدكحللاورملا نمد ر كسلا ةفينحو أ لاقو رهلا عرظكمتحم

 لم وس لا ةدشهدازفس الادن طلخا عر هنأ مءاز معزو لاق ءاملاهملعبصدو

 اهزر راد لع ودحت هلوقىفءارفلا دغللا لهأ هفرعبالىثاذ هو لكما هنا لو زئلاىىذلا

 دسعو لاك و امههشأامورقلاو س زلا نسلق زرلاوءرك نأ بقر جن اوهلاق انسح

 كودو 25 '1نولوقي ني ذروأو ىبعشلاو هاربا ناكو راثلا+سةلىذلار لا عقر ركل

 رعاشلالوقي ماعطلاركسلا هدحبو ةدسعوبالاقو رقلا نم 11 ًارعنسا نع

 هنمهشأر لاب اذهاجزلا لاقو كلامْعْطم هذ تلعجىأ «اركس ماركلا ضار تع

 ع ا - 0 لاما
00 

 0 ةيقازكما ربات سوصتم تورش 0 ءالانا



 سوماقلا ةرابع (6)
 ذيهحلا برب ركىرطقساا
 نيسلارسكب ىأراطنة لاك
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 رخآ ىلا ىرطةسو لاك
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 ءالجابردنكسالا ىلعر اشأ
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 ريصلا ظفل اهبنانوملا
 اصننم ها هتعفتم ميظعل
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 ركس ءارلا فرح د نيسلا لصف 1

 لوعملا وقر روقاضلاب ةرضعا! كب يضوهوردصلا نمهئاسلب سانلا رضي هنال كلذ ىعس نعللا ١

 ثسفنهياومم لق ن واذكلا هما ثد 1100 ورخاث د هل لقا ارك دءاجو

 ىلعةمالا لازتال لاه لسو هملعهننا ىلصهننا ل 21111111 نوملكشيام

 اولاك اقل مهيفرهظتو تسلا مهيفرثكيو ل#علا مهنم ض.ةيلام ثالث مهيفرهظي لام ةعبرش
 نعال اوقالئاذا مهن مس وكب نامزلارخ آى نونوكي رشد لاك هللا لوسراةراقسلا امو

 هيلا تيسناذافرصةيوتءعض ومكر (0) 3 رطققس 38 رات ميتريش ادد

 ةسف مشل ىلأ نغ هديس:با اكسس ىرا ارم تلقدماهتيسنااذاو رس تاقرم هقلان

 لوطأ نوكياللب الاو سائلا ن 5 9 لوطلا ىفةياهغلا ىر ملا 6 ل

 فالخناَر 2 /| 2 5 لاجرلا نمد وللا نشطتلادببتخلا مصل رمل اوهنم

 كس ناطلل ركسو لاملاركسو بابَشل 8 لاب ودا ضيقنر لاو عاش
- 

 ا ى م ع 0

 ىركسود يار هوس ل 0 هنمال

 | هبا طبت وجدا هىالاو ةرك دنلا ف ىلع كأن ء ةريسخالا(هناركسو

 اكس عججباو با رمشلا هركسأو مذلادر 2 مسالا وةناركسدسأ ني ةغل ىرهوملا ةركسنلا ف

 كسب مدامو ىركس -”كرقو ىراكس هاو ىراكس مانل اىرتوىلاغت هلوقو ى يس و

 هأوق 00 ليستإربكلا نيف اك مهام وفولتاو ب اذغلا نم ىَراكس مهارتكناريسفنتلا
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 زوجنالو ةغل ىهو ني #سلا تب ىراكس ءارقلا نمد ارقي لوديدشهتت اباذ#ع ٌنكلوىلاعت ا

 سد العلا سس لو ”س هس

 لثمىلاعؤو ىلاءف ىلع عم ن الف ىلع ىذلا تعنلا ميهلاو أ لاك ةنسةءارقلا نالاهبةءارقلا
 . عام ه- م درع 0 11 مس و ل < وج د اع - هَ

 *ىتامرثك !ىلعفوىركساولاهاغناو ىرابشو ىرابعموقد ناريغو ىراشاو ىراش او نارع م

 21 تا و2

 0اس هيوم مجد 0

 مهضعب وذ عمد عجبا تاىل : : هدو 0 كيفثنأتلا هيلع د انأ 0
 ساد يرو سر همر وود 7ع هد هو -5ج

 سايالوراعالت ت ومع 3 مهدى راتون تم

 رملا رحت لزني أل يقاذهل بقامنا بلعت لاك ىراكس ناو ةالصلا اوبر قتال ى لاعت هلوقو
 مك وركسلا عادوكس لرو يور ةالصلا اور نال لوقيمْوُنلاركسانهىنعامماهريغلاقو
 ةئيق نب ورمعلد ثنأو ىارعالا نبا نع ةريخالاركسلاريثكروكسوركسو



 هدام, اجبت 7 4 ض نواب 2- ا يا ا اا ا ا اوال ا دع -
 3 / 1 د وج ا 8 1 نع ١ 5 12 اين الر رك يع 1

 نذل رفس ءارلاف رح + نيسلا لصق

 سد

 هه 2و-ع ا 5 و .ه < هكر 2-27 و 5

 ردح رب سوا لاق هقانلا ىلع موق ىدلاريسسل اهدسنا ودك عئاإتا او فل هلل
 »و 5 تح

 و 8. ذآ وه وو وحكم هلا 5 سوم

 رتسفس ىعلابصفاصقلان مهاد اهتعابو برت مل ىهو تةراقو

 بّرعموهو ىرهزالا لاق زانتنلاوه لسفر اهنآش لهب ولبالا ىلعموةي ىذا وهل ب قو
 لوقف ىمدالا لاق سدذبتلا فو َتَقلاٌعاَبَن وكي نأركنأو هل لسدملا هالاب ميقااوهلبقو

 راسمسلا عز ريسسفساهل ىرتسشا اهل عابلا# تدملا + برجل صوت قرافو *« ةغبانلا

 قذادلالاقيوةرقامعو ةرساغس موق نم هتعانص:ق ذا اوه وربع اريسغسلاحروملا لاكو
 روني دمج لاك ريسفسدي دلما فأي

 يما

 م اء وز ة مص

 امر 9 ”تولا فك لالا عبق 8 در ديد اوبس هس 7

 فلاتنال ار رح نمةمز ايس سفسسلاو سول وقف ُنامرهمأِمسْعَسلا ىلرعالا نبا لاق

 مسوهملع هللا لصىنلا حدي بلاط أثي دحىفو ىسرافكاذ لص أو لب الا اهفلعت

 ذوي ءالو رمل هلق ان مدلك عاوتلاوف

 ةسغل فورعمريطلا حراوج 0 رقم ]) ع 0 5 راشسال |باعجأ ةرسافسلا

 فولو وقس فاعلا عييبتسملا باتا سب[ ف ل رمصلاف ||
 ل 729 هد و سلع ياص .

 0 ةسوردفست 1 عدلا مرت تي دعبل ارقسلا و 7 ةاشورقر س مرقس سمق

 مس ا و رحلا ديدشرة مم ورة مول راهعقو : ةدس يذلا تاق ةسو اخ .- 2 هغامدت ا و

 ىو داصلابرقص روك ذم كاَذةماعودعبلا نم ىهلمقو كلذ ن مقسم مهج# امسأ نم

 ةفرعم مسارقسثسللا لاك ةرخالارانل لعىمعأ مساوهّرَق اهاسممراثلاركذف ثدحلا

 قطا كادت واف ةفرعم هنالف :رصنمريغ 0 :رقاذكشهو رقسن مهاد :وعنرانلل

 عنمو قاقتشا هفرعيالرقستيعسةرخ ”الاراننا امهدح ان الوقرةسلا فركب وأ خهجو

 فرعمسالاوحاورالاو ماسحالا بيذتامالرةسرانلا تممملدقو ةهعلاو في رعتلاءارحالا

 ىوكيو ىم 2 ةديدحاضي اروقاسلاوروقاسا نم هءاصأوهمن اذأ ىأس مثلا هنرقس مهلوق نم

 الو قتال ىلا عت هتنا لاق ثنْوَم ةفرعم هنالءارحال اهعنم لاف رع مسارقسلاف نمو راها هب

 رفض ة جرت ىرهزالا هغضو:قروك ذموهودادلاو نس لانزفاكلا ناالازاَمَسلا وردت

 نكسال لسو هماع هللا ىبدهنلا لوسرلاف لاو هللا دبع بر باج نع ددسن ىورو ماهل انامصلا

 م ل نك 25 ع لا و 32

 قال 1ناعللا ل_.ةو ناعللاراق_هدلاوراقسلافاضيأىورو مءاشمالور روقاس كم



 ىف لاق مورلانم ةماهلوق
 كلدنا اومس ممناك ةباهنلا

 برغملا ف مهلغوبو مهدعبل
 ىعب بورغلا ةسجولاو

 ها ىاضملا فذش هنوص
 يعم هن

 1 ا وا | لصالا ضايباذك

 رق ١١! .. ءارلافرتخ هب ”نيسلا لصف 0

 اس - نيس ثمءع

 مهالةرفش اوهمرك وبألاق هناس نيب وهتلاننب نو رفسي مهنالةرش_تاكتالملا تيعسةفرع

 نيلجرلا نيب نوصي يذلا ءارمسلاناوبم ف سانلا نيب حالصلا هبعقيامو هندابو هللا ىو نولزت
 قرذاسلاورفاس عجب ةكتالملا مهةَرشسلا لس نآرقلادر شاملا لَم شد دا ىو اممأش لصف

 نالرمس باكل اور فاس بناكلا لبق حاجزلا لاك هوو ئشلا نيد هنالهب ىعسبتاكلا لصالا

 هشمَو هتف كنالتءاضاءاضأو فشكنااذا مصرس لاقي و هعضوب وهىشلا نينه انعم

 نيبديامدعب غلاة ال ماواص لودي رخال طع أ هنافرعفلاباورسأ لسو هيلعهتلا لص بنلا لوق

 ُتودحلافو قداصلار عقلا هنا فرعهملارطت نم لكوه.ءفباستراال اروهظرهظب ورقلا

 اولاقريثالا نبا لاق راف الا ىلا اهوُلَوْط لاقيو نير ف مرتتلا ةالصاولص أر جلا اورفسا

 اص رحل الار علا دنعاهنواصي اوناكاهتقو لو فرجن ملا ةالص رك قمانج معارتك

 لاق هنآك لذىّوَم وهوقق<##و ىلاثلار عن مسند عرقا فزيت لموسم

 نال ةرمقملا ىلامللا ىف ص اخر اغسالاب سهالا لبق . مهل عف عقاوم موقلارصيب امر رد رفا يرو البل
3 0 - 

 000 ار اولص رع ثيم دح هدمو اطاستارافسالاباو سهافا هيف نيمتنال ميصلا لأ

 و. هرو

 اًدجنو هرفسمن اوان نرطشي لالي ان م ناي ناك هْنلاَدمَعَلَْثِي دح فو ىحال ةكضمَةْس ىأ

 8 ةطل | قؤرسسفملا لاه ةرر , مارك ةرهس ىديابزيزعلا ليزغتلا فو ةأرملا ترفس مهلوقهنمو

 قدسساونألاق ٌةيَتكو بتاكل ثمرفاسم_هدحاو مد[ بلاسم أن و تكي نيذلا ةكالملا نسعي

 : 0 مح نال وقو نولعف:امنولعي نياك اماركهلوقبهرا.تعاو

 راب تنقلات ىرتأو ١» اهفزغر دبل تاديزلا

 مهل اوقومرفنسلاو روكي نا قش ىنحنءالاك الافغأ اهم وسر ترافل ىركسا لاق

 هلا ىضررعنأث يدحلا فو سرطلا نم بالا تسنكن هناك هتك املا تر

 سنك ىأىمدالا لاق ٌرفسُكت بلا اذهب ت صول لاف لسوهيلعدلا ىلهىبنلا ىلع لخدهنع

 كلو سلالات ص الو بدسملانيدبعسثد دح فو مو لاو دمةرفاسلاو

 راس و تب رغاذااهءوقو سءشلا ةبجووثب د+لاءالصتمءام اذكمورلا نمةمأةرفاسلاو لاق

 قدزرفلا لاه ربي معسا ماطقل ثمراغس و ىرخوملا رسكللا ىلةمنيمةفرعم ةومءإم مسا
 دع 280 حسا ا ا

 اروبا ير # اهبدحتراةسامولدرتام تم

 د - هس 2
 ٠

 ((رسفس )) مايغل اووريفس «انعظاملاضرأ انتكب رهزلاق ةفورعمةضق ةريغسو



 " ركس + . ءارلا فرح «. نيسلالصف

 2و8 - قا سل ىتقسدل ه 6 ز9سسوس 6 05ه م مو< 3 9 1

 أرقس قس رقم هنود نم كي *« اهنالدقةيعيردعو صو ةمرلاوذلاف
 *سس س2

 ع2 و وم 5<

 ءانمحالا هب رطاهألا مهل اتابع رلاملابو اس لا [”فص

 رفسأو حيصلار سو نيرفاسم اة هداج اسما هلو ودركب أ اوهوئللان ماسك

 قو قرا ساو فو عولطلا ىلبق .اهأرخسأ راع وقل ا

 ا هم ومو < 9

 نعيم اوهحولار هس ادقو ةّمضمةقرشمى أ ءار هلالاك 7: 0

 هنمرهظأم هجولارفاسسو همر رتاازال رش ل.قاهباسقت ه 6-8 ًااذاو لا يصل ميلا

25 َ 53 

 لاس يقلاورهالاف هلوق نآو كادت ما ارفسفوا اريَتْسَمْسعلَو «تارعرفا اَنسْلا سد مههجواو# سا او رها لاق

 سوماقلا حرش فاكمردص قريشا لاخر 5 ارفسلا كارعالان با نيسلاب ىح كا ذكمدسنبا لاق بورغلل سهلا
 ىراهط فوعى.بباس #3 روسو وصوم هس شمس 5 مهم

 *دمق رقسلاح رش «ىتحلطللالوأن 2 هلع رملا هوما ا

 لا ةفرعفلاب رافسالا ١ نءل.نح نيدج-أ سو ' ملاراعفت اىلاى رست دن أل اوقيميصلادب 0

 مو ردو س 7 ع

 هنأ م نعءعكورو هيوذو ىفاشلا لوقوهو قدما لاق كلذوو هد كيال م دناوه

 د -س هو د مس ىس2 وو و

 تف هدا ىو قال همنا ىا أ هانعمروصنموأ لاك رغسحاَسفلاو برغماةالصلاق

 صوخشلاوراصبالا نيد قاع احلالمللا ةلظ لبق ىَدْوَنا الرمد ال_صاهل لاقي برغملا ةالص

 ما مس سو اع 5

 هحوضوؤر فس س لا بيغم دعو اهلا ضابي بليومكا# ارقسو ميصلار ارش نارفمرهسلاو

 31 ا ت ترسو ءاشعاهعواطدارا اسال 7 ةس ىرعشلا تعلطاذا عجاسلا لوقهنمو

 لا مو 0 مه و مد

 يل راق روم غلا نو ةرياستمو اًروفسرغساههجونعَباَقَنلا تفشكاذااههجو

 2 وتم 2 9 هج

 ةرفاسىهف اروقس ه هرف ست اهماقت ةأر ا تررقس و مهي لع 9 اذهسبلق رادع افا

 ةااشامو ةراغسو ارش ميرو مشل ارقس عججاو موقلا نب مصملاو لوس .راريفسلاو هّنلَج ظ

 اريف_س ىنولعد ىأ مهن و كس ىف ذو ره ستسا دق نمانلا نان اعل لاك هنأت ىلءتددح فو لضأ

 ريسكلاور رس ادحزلسإلا يهني ٌترعساذا موقلا نيب ترس لاب موقلا ني ملصملا لوسزلاوهو
 89مم <

 كا م ا ,م رج وه لو هع

 2و2 2و: ةهمص ص |.

 ل ا اسأل حاج الاف نات تيسر ظ

 وو 2 . 2 4 7 ف 5 ل »أ كه

 هلع لمحر اجلا لك اهيفاموةاروتلاّل امعتسا مهكرتىمِهلتم دوهيلا نأىاصتننا مارش

 نب لاق لامعالا نوصح نيذلا ةكالملاةَمَك ةرعَسلاو اميعيالواهيفام فرعيالوهو بنكلا
 يمس



 هت

 2. 0 7 0 ف ا توا ل 4 8 0 نتاياسا» يا ك0: 505920072 فما ا ب كا لا ا دل

 رهغغفس ' ءارلافرح « نيسلالصف ع

 0001 ا ناهز دشناأو تاماذا لج .رلار فاضل اق وبدلا

 مالت س و

 نيديزشب دحىفو داخل ةرفش تمعسهي ورف ةاسمللدخت 2 اقع الزعل م هرهسملاو

 لمح امزثك أ الا تل ا تلا (ا0رةدقو ان رفساه العش هاش انك د لآو ةثراح

 ءامسالا نمل ذرعغو ةيواز ةداز ازملا تممسأك هب يار اعلا !لةنفربدت_سمدلجفف

 انعنصة كاعد هدح ىو 0-1 قيىذلا ماعطلل نهاره بلا ماعط قر ما لاقتلوقممل

 هللا ىذرركب وبأوودرجاهاملام اعط ىا بار ىف ةَردسركي ىالو إ_سوهملعهللا لصهننالوسر)

 ريعبلارافسرامسلاو اهيلعلكأ اذا طسيابنالٌةرْهَس تيمسابيلع ل كؤيوتلا رشا ريغ هنع
 ىاسللا اكو س القلاع انمتمكش اتاك اجب مهضفرعلا كنآ لغ دقو دم

 الأ دقو رئاغسو رفسوةرفسأ عما اوةمكلا ةلزنجيعيلا فت لعن وكس ىلا: رافّلاو رافت

 | ١ ل راقسلا للا عازتنعديدشتل ا هرفسو ازاغسإ تعور اور شمدر فا ع

 لاق يي :راقسسلا ناك اعرولاق امامزهنسقب لعدم ويلعب ماطخ ىعدف ورط

 لاوكبا ىو أَةشعدوس نم 5 هما ر امل رت أ عقومو لطخالا
 - سس -

 هدعبو بررامذ | ىلع ضوغخت عقومو هياود ىرب نبا لاق

 3 صس انت سامع ه0 سع#

 لذات رلاةيطلاحلا * هقوفو راجصلا هب ىلع تركب

 تطلا لامن هءلعَقشأَ 7 نيفلاغل .نالملوط نمربدلاو ريدلارهظ: ىأع قوم ل بركأ

 شار ىلعهدد عضوف ثري د1 او نات نملاو+ او بو طساف نبرغأا نمةقعوبواهريغو

 اهبمطخيىتلاةديدملااومامزناراغّلا لاك" هسأرىف هعض هوفهذخافراغسلا تاه لاك ع ريعبلا

 اقلدناو 1 رافَسلا نييلعىأ تاق م لحا ورش الث غباشي دلاهنمو داق و لذلربعبلا

 ل ؟رقاملا ثد د> هنمو قرد ا تراقب رغسلا ىلع#ب وقلا هانعقءافلارسس 5

 رحسلا فت جرخ دعانا هللاق دوعسمْن أ ثد دو رافسلا عجوهاهر هنو كديلالح

0 
 ص ىوققيلهضوريو ريا ىل عهد حيرخ هنادارأ ةف.د- ىردهسعتررفىلاسر 5 ف سأ
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 لادلاو 5-0300 و عرزلا لفاس ًاوهوريغسلا هتيعراذاريعملا ترفس نموهلقورفسلا

 هدو

 | انتا ل لكار 5لاك ذاعم تن دنس قو تءهذض رالا ف ل» 1 الات درةساو

 ا“ ولا 0 ادهم ثددلا ىفءاح 45 نكع لاق

 راهنلا ضار لا هه>و لع ا الفالاو لاق ضرالا فت هذاذا لد حا اوفا هرفسأ نم ناهذلاو



 1 ص 2 00 ل ل فوح دى و ةو 2

4 

 رثسورفاسل برلاقي وبرقو برش لشي راجي اولا هي صوع

 لاه اهيلعئوقلاراغسالاريثكل ارهسملاَو 0 ردسلا ىرهوحلا اضيأ

 مو م صر 9< سال 1

 اروزحام ال غوالا<اذش 5 ارقسم قم ىلا مدع نأ

 لزانمو هه>و نعن نك | عانق هفشكلار :لرفاكلاو مسو ىرهزالا لاق ةرك م ءالاو
 2 مس 39 ع

 3 ا عمو ءاضفلا ضرالا ىلا ءزوربو هاسفق * نع ضم لزتموهناكمن ءرضملا

,. 0 2 

 اروف_سرف و2 هدد ا!ترف-_سلاشهو اهتمانقاخ ناك ام رهط. ةمهقالخأونيرفاسملا هوو نعرشسإ

 ترفاسو نا بك ار لْئمرافسو بمصو بح اص ل تمرس موقورفاسانافرهسلا ىلا تجر

 ةافسلاك اراغسو ةرقاسم اذكدلو ىلا 1

 و < ص رم هد هم وور#»ب 8 سس ا

 5 بوقرعلا ىلعوح|هتك رتل همهم قرد هي وراغسلاالوأ

 مت 00 نمسا ب رئاسولار ةاتس اذان سمأنفحلا لع مسا

 ثيدحلا فو ىنععئورفاسملاورشسلاو رفاسم عج تورفاسملاو رفاس عجب رفسلا و نزئاملللا
 د مد

 بلون يرغلل ىلارعالانبادشنأو رّمسلا لع ولا
 و7 مون و هدم

 قسم لوح ىلع ىلحرو #2 هالغل بوهس كلا ترحا

 لايجا ايلا كلذكراْسُوةرَقمةقانو

 - هلداو م

 راف م نيعلا<و 1ك هع #3 لاو نع سماط همهم 3

 لاق رفاسمةرقبلاريهز ىعسو ا

 دقة ةرفاسم هب رش ناطالااعفسانتك

 لاقو طشانو ىاماورفاسم ىشحولاروثلا لاقيو

 ل اوسكمنيقورلا تح ا ارقام 8 امي فحامدعباج“ 2 ]

 ةرسووأ لاك ووش هعجبو ويغونا فالا دعب ىلع قي ريالا يلا |
 و :و ١ مق و ص

 روعس نى ب [نهل حوأو د تاَدي زمكملع تح امدقأ ٠

 لبقمن بالاك هليلقىامحلاارفاس سرفو |
 و و هس 5 و هس و5

 م ودهم مح حدا ٌفيطلءاع | ناك 5 جال اول لوح دم ملا ارقاسال

 0 برعلاّثاسأ ه 0

 ره موبعي وراغسأ ىلعر ل عم ورشا افاعي 5 ًااولصدللا لهأاب تقلا ماع ريم لهال لاق هنأ

 باننم رس َّت درس هل او

 رمال عرش قايل

 حابصملا فاكبرض بادن دو
 رييعم ها سس .وماقلا و



 ها سوماقلاق أك

 11 2 سل 5 ه-_- 5 . عأأب
 دقو رافسو رافساورهسوةرفاس موقو لعق هلرب هنال لعمل ىلع سدلورغسوذرف سل جرو راغسأ ًْ

 ةفن ردح ثد د> قو رفاسلاكرفاسملاو يردس ىن أف لع ج وع# لاق د.-اولل ركام !انوكن . 1 ل 37 وب ٍ اق 9 5 للا : 1

 رس  ءارافرح « نيسلالصف -
 002 ا يي يي 222 2 2 22 22

3 
 ف - وم 5 27 و مسوس ىو ىكهسو دك

 لعد ثّدحملا مادك نبرعسموءاسمسا نارعسورعسمو ريعسورعسو مانصالا ل وخ مئايذلا

 0 ش هو وم ءدس للا يد ع

 هلوقل كاذب ىعم عل ارعسالاو لؤافتلل فلا ررعسمثي دخلا باعصأ

 00 م د 8 14 52 5و - وس 3 82ه

 6-5 اومملعرعسا مانا اذا 23 كلامل |نمماوقالا عدت الف

 2 2 2 ع
 ءاملا ةريشكلارثيلا ةريعسل اوريعسلا(ريعس )) رمش لاقيو «ومةورعرعس قىدااروعتسل و

 دوس 2 ها 2 وت هدد هه هواه و هس هع 2

 ف 2 4 د ,هدده سدد 1 كك هذ د دهو+

 نيرب روق: ساف ةماعلا درب حالا ح رحو صشخرريع-سرعسوريثك ر يعسءامو عسب و

 2 2-.5و < مد ا 5 2 0 ف 2 0

 نمحرحاو اربع ارعسوامرضخا دن اهبدحت لاق ةماهلاديرآ لاه ديرتني اهل لاق ىطخلا
 - ساما ٠م 82-2 5 27 1 4 وس سام ق0 دس

 هلقيدصا قدزرفلا ضو هءىرفدوأوناوز نمهنم رخام لكوضو هرباعكو هرباعس ماعطلا

 ىذلا شارشرلا علا قتشيءانغ واريع_باذددتواشارش .رءاوشلاه سارفانأ انىرتشتاملاتف . ا سده 7 524 < 2 84 دهسم < و 9 <. ع 9 4
 2 8 وسد هك م 2 ةس

 بطلا بتكق وداصلاب هيك مهضعن رؤس ىرشوملا ) رتعس) نسما رهلاو رم
 00 8 سد 4 و5 2و 2 ع ذي ذم 2

 هافناداهرغسدقو قارغساا ىارعالا نا (رغس معاىلاعتهللاو ريع_شلاب سدتلب الل

 ةرافسلاو فشكلاءلصأوُةَسْتكملا ةرفسملاو هسنك ارفسورف -يهريغو تنسلارعس (رفس) وس 3 3 5 و هع دس د 4و « هال 00
 هم او دس سرع س١ :

 قرفتف هن لاف ارغسءاعسلااهحو نع منعا عر رلا تَرَقسو هطَسكهرعس دقو هساكلا مضلاب ٠9 .٠
 م و 2: سو سر مل مس و 20 هم ولو 15 9

 رفاس حابرلاو ىرهوللا هاحرب زملاجيرب زل لامُسل ار فس # كنبد اوءامسلا هحو نعهّتطدكو

 ' |! ةروررمطقسامزغ ل)و“ همت نوط اورودلاهيدس  [مرغستامصل نال اضعراهضغن ل م هرم هج ُ مات
 و هي هود د 0 2دوم 3 0 5 و 0 هموم 5 37 م را
 ريقشلاو بهدم لك هبت دهذ ل. قوهتسنك ارعسهرغستقرولاو بارتلا عيرلا ترفسو تاحبو

 و 2 0 : 4 2و 0 9 2 3 3 م.5ج
 هسنكت ىأ هرفست مرا نالربق سمي تعلا زو نم طقسا لاقي وقرولا نمحررلاهرفستام

 كبهشهناولا ف مارا لوح *« هلئاجلوتاريغسنملئاحو .. ةمرلاوذ لاق 0-2 م ا م ا ها هج 7 ه2 0 3 32 4 0
 راصاذارغشلا نمهسأر مدهمرعسلا لاقيو رضخأ ناك ام دعدن ضم او لاق هنولريغت قرولا ىعي

 عاو ه2 9 لس ف و
 د ل .٠ - ب 5 3 5 و : 5 نك
 هرتعش تس هنأ ىدكأ|ثددح قو رعشلا نمدس ارمدةمرفسالاةي راسك الارافستالاو جا

 رضحملا ف الخرفسلاو ضرالا ىف تءهذاذا لالا ترفساو هسار نع هضش ويلصابتساىا ه_-- 3 2 0 مد سد ع 53 73

 عجلاو *ىتوقرولا نمريف لابني رلا بهذتاك ءىهجملاو باهذلا نم هيفا ل كلذ نمش موعو
 ىك 2 رى < هج د وم دك

 "م 3-4

 اواكثم># :راخلاءاومرل وع مهنمرفاسملا ىعيةراجاريهزافسآ تعش ولابقف طول موق رك ذو 8ع هس



 “ا رععس ءارلا فرش نيسلا لصف
 حل

 ةدكلرانلار اعتاب نوعاطرعتسي وهو ماشلا لدين دارأ هنأرعشن دح فو هرش

 زيمقلا ىلعي وسمتنا/وعاطر و يدر لكفلاع كاذكوهريثا دو هترثكدي رينوعاطلا

 3 ورضت نوار عسسل ةرغ او اولا صوصالار رعتساو! انش نمارلا لكتش او: ىلاعن لولا

 دارا وأم رعسأ «حلجلا لاق است نعاس لو ةمدألا قِيوفداوسلااىلا

 وع 2 سو و سس رت ومس 0

 ٌراعسلاو موعسلا هَ رضروع موه اًراعس ل جرلارعشورعسأ وهف ارعسرعس نالفر هسلاقي

 الجروج مير عاشل كارعالانءادشنأ هبسهل عوملاراعسو 5

 و 0 - ةهدسور مو < وسو

 اعسدلمحالا نال وسو 00 : سي

 نبا 31 ل قيل اهئملذن رلدرانلاءاملاناهع 5 ندع م ريرْعُس هقص 4

 ف رج .: 0 1
 روعسموهف لجرلارعسلاقو هبارقلا بي رقلامجلاوبرقالا ىدالا محالاو هنمدرقالاه.ع

 هَ هم
 ا هيون مال 00 تلال

 ةقانوراتلا ا كاب عسعجب بيلا أدل هذيلا هانم اور فنك

 ارشد أ اصموقنعمياكح لب زئتلا فو. ءاسوهاهل لمقاك اهتعرس نمانونجاهبنءاك ةروعسم

 ءايعلاوش ءار هلا لافو نوئحو لالضو اانا هانعمرعولالضولاذاناهعمشت اًدحاوام

 م م

 اناءانعمنوكب تاروت وىرهزالا لاق اًنسهلي ىأان :رع سو ع فى ةفرعتبا لاو باذعلاو

 رعاشلا لوقو ءارغلا لاماذه ىلاو لاك انمزلي امتب ادع فو لالضف نحف هامعط أو هانعمتا نا

 وس ه ومو 2

 ريغبلار ارعاسمو لد وطلارعسملاورعون ا ديدشلا رعسملا ىيمصالا لاق رع هىدعاهبىاس رود

 مرعاسملاهنمسدناج عر 23 ةمرلا ىدلوقهنمو برا همفرعتْسي ثيحهغافرأو هطانآ

 ومص مو د لس 3 هد و و وم هوم د مسد ع3

 |ةزار ءنبلا او هال رعتسسمو ةرعأ. ع هنمرهظ نرحل اهنف يلو رعسمدخاولاو

 وص ود 2

 ةقرئاما وهىرهزالا لاو وه سل نب د اودوتيبلا ة ةوك نم لخادلا سلا عاعسش ةرورعسلاو

 رحساريغستةرعسلا فارعالانب ثدنملا ءابهلاوهو سهلا نمتدسلا ىف ا
 2 سا وس وس قس هو

 رعدسا فسويولأ 0 وال عوقومسسر دو خالا :رعساذه لاش و احلا ٌلاَعَسلا ىشو
 ل ْ 7

 هو ه م«<مو

 ضيمرنبدب ءرلوقفريعسلاو هوباصأو تطّرلا اوك أ ادااوصتساوهتسي ورا

 ان

 ريعسلا ىذا ث رث باص و #3 نضوع لوح تاز 552 ىزتعلا
 مكي لم م 6 02000

 ءامدهتارئاملاو لئاونءركما ْمَصض وعل. قو ةصاخ ةزيعل ناك يص مسا اوه ىلكللا نا لاك



 راطسملا ىرهوملا هلوق
 حرشف لا رسكحاأ
 نايئاسلا لات نوماثلا
 ناكولاق مضلابا اودلاو

 م *د قاسكلا
 هنال ملام 0 لسلد

 اا
 ماهد,ماهدا لثم راط_س

 يدعم هتك ها

 ءسملاو اه فعلا 1 اهيهل لمقوراسنلاةَّر نوعاو !اوريعسلاو يابلاش طل راعسو

 زعش ٠ ءارلافرح « نسال صف 0

 رالي بل[ ىرفتالا لاه هئمض مال اوهلاقو رجلا باب دسعو هاو راذكهو لاق نسل

 هيقبارشلا نميرض ميم كيراط_بملا ىرهوللا ءاطءاتلاتبلقراضنِم العتمههنظأ
 مآ وعد < ع

 ىعماو ٌرعسو اورعس ا دقوراعسا هعجبو ٌنّملاهلعموقي ىذلارعسلا ) رعس) 3 هضوج

 وهلا نا لاف انلرعس ل_سو هلع هنثا ىل ىلا لدق هنأثد ددللاى و نعس لعاوقك ادحاو

 2 -. .٠ »و 4 و -

 زوجال كاذإو +.لعد_حال ضارتعاالف اهي وءاسسمالا صخربىذااوههنأ ىأر عملا
 و سلق 0 9 ع

 امهرعسوامه 1 مق برل اوزانلارع 5 رعسبلاريدقتريعستلاو راعس سنلا

 ىس و همصدك مس 5 مات صدع 0 2س تت

 ىتايعلل | نءءادريغية روع. يور نير رات ترعتساو امهصضو امه دقوأ

 اناس و

 لاق سب مف كوىلاعت هلوقوةغلامملادددثتلاو اضي 2 درعسوت درعسم ما اذاوئرق ءرقو
 كس 9 هم هدم و

 احس ف ىلاعتهلوقهنمو روع ىف نر لو قتال برود ل ثوح رفحا |

 1 2 هس مصدسو

 تلو رجس رولا .رسخادا لد تنلالاقو رانلا تادصال اًدعيىا ريعسلا باحصال

 وم ه

2 

 ىلع ناعم وراَعْسمو رعسمبشخو أ ديدحن مرا ]| هن ع“ ارعامن لاهو هيترعس|مراعسملاو

 هيوم ىأا روب ناك اذا رح رعس لجرل اياه د قوم برا ار ءبصو رعاسموريعاسم

 و و < هس و سد

 بردا ىفةغلايملابهقصي بادكأ هاناكول 0 هند :وريصب ىأثيدح فو نرلا

 هووو و سى اك 59 د م9د م 0

 لزعريغريءاسم لسد اغا كادي نمىلسااذهامأو نامَح ثددح هّنمو داو

 وم 8 دو كو سكود

 ةعطق قلي ل_قو َتوملابهلي رعسقرو يقر نضال فتصير تع صرخ

 5 وم 0 ىو ى هم ه9 ةص د

 || ىرورات نعطوره ترض لاقبو و انمار مان رحأ ل !انيهانرعسو هنرضاذامعللا نم

 هياعجأ !ثدح هسذعمللا ىكر ىلع شد دحقىو اممصهاذا ب دوليا دات 0

 ' قا ودرتتلاك تيد قو زانت اراعتساب هييشاعب رساممرىأ ارعسا اومزاوازع عاوب ارض

 اناذ و اَبسهل أى اَرهكانَ ومس ت يبل نم رشا دافع ا ا حا

 ووو ع2 مد <

 نا تفطكا5 دس ىبجاس فويل برعسو هوعلطق ارعس الرع رانلارراعتلاو

 0 :ليلتإ كف ندسو ألاف 9و ست ءرس ا ذاةقانلا تع درعسو تنكسلا
 و ىماج غد مو و ىءسص وه

 كا ارعسلاو ٌماوقلا مم تثولدقو رب الوةقوقتم هغاوق ع ىذالوهورعا ورع

 موا سان <

 ىعهبمهع مه رعسو مهر عسا وار شءوقلارعسو طش نانكلاوزجا نمُكاردجباو رازغلا دش

 كاين هن نم سانلا مانياالو ةفيقسلاثيدحىفو مهرعسألاقيالىرهوملا لاق لثملا

 هِرس
 تسأ



 54 رطس ٠٠ .ءارلافرح *« نئسلالصف

 ه صو ىسمو

 رطيس لاقي طلسم ًارطسع م يلعتسلد :ارقلاقو انملعَترطس لاهي رطمس سمو رطسم

 ماد
 دك هد س# ىع هو هو 9و مو سمر لامددص 9 52

 لاقو ءالطلا لج الا داصنءسلا باقندقو رطمستمو رطيسسموهفر طيس رطيستورطيسد

 داصلاءاهتب اك ثو 1 طمصملا لاق نو را 0 زخ هد نع م ىلاعتدل اوقىءارغلا

 رطيصتو انك عرطس .ةدقلاسقي نوطلسملاٍابرالا نورطسملا اجلا لاو نيسلابامتءارقو

 رطصورطسلاةي اداص لة :نأز وك ءاطاشد بعد نيس لك ونيسلالصالاوداصلا و نيسسلاب

 رزعملا 00 اطيبنلاو لخلان هاكسلار انا ةعرص اد مو اطصوهلعاطسو

 هلوق اوقرعسفهيو طاستملا] قو ظ.فحلا بق رلارطيسسملا و ةغلداصلاو ممغلا نمسا قو

 وخد فوراس 0 طسلاثنللا روس 0 ور طيسسع 0 لجوزع
 ممم

-- 

 0 هو س اول سي داك 0000

احق اوأ و اه :رصيفاهليقاماه درا #أاتكلا :انكل و تدشن :م عضد عل ةنك اسءاتءاحاذاف 1
 كل اوقلثم ل

 نت 9 5 دم9 ىعد مس 3م 5

 اولاقو هنرسك-ةاهليقام* املا ترتس>اف و رآثوهو ضم 0 3

2 
 ه

 ساأمقل اوهف اولعفاعأو همسحأ او هعجو !فاحفاؤقواسفر تروق أو ىدوك س كسح 0 :

 ٠ 1 د5 . 5 2 50 -

 ناىرتال اأطخ نكي 0 2 او لءذوهامتاى ا اوه كاذكو

 6-2 2 ع

 رش باسم تدم تهذالل 00 1

 اوهتن :ااهل أنت درعل امالكىف ىسرتش وهلعقل ]و42 ل معم_س ُ تو رطمسم وهف لعمف مق ىلعءاجرطمسس

 ىلءفنالأطخ ند وتلا دنعاذهاط+ نكي ىلع ف ىلع ىريض تدب ليقول ثمللالوقولاف هيلا ا

000000 

 ىهوةنك اسلا ءامملا لح ع نمداضلاترسكو وىلعف مهد#فع ىزيضو ةهفص ين ل واعسا تءاح

 ىداالادا ودأل اوقامأو هعسض ومقروك ذموهوهتصةئاذاو ريض هس دنْرض نم

 نورطاسلا هله رلعر د مَا َنمٌلدَتدقّتوملاىرأو

 ر وباسمازغتارفلاو لجون هاد وشو رضحلا نكسي ناك ملا نم كلم مسا نورطاشلا اف

 ىهلمقو ةيمورةغلءازلا فكتب ضماخلار هن اراطسملا بي ذهتلا هلتقودذ خاف فاكالاوذ

 تذعلاراكبأ نمترصتعا قلارجلا عسا نمراط ملا لاقو عب رلاو مطلا ةريسغتلا ةئي دخلا

 راطلالامقنو لاك :برعلا مالك ةءنبأدبشيالا هنالاسوردارأ ولاه ماشلا ل خآ ةقلباميدتخ

 كلذد_ءيلعالاحقهلوق

 لاحفؤو ردقتل اواقذ>-

 لثمعاملل ةرسك ةمذلا تلقت
 لفأتو 2 نينعأ كك وق

 موي ها

 هحرشو سوم اقلا ىف

 رابغلا مضلاب راطسملاو
 ىل-ء ءامسأ ىف عسفترملا

 ريغ وأ كوننا ف هسشتلا

 سيضم رع 2 و ا

 تارغل | هعج عمناسللا

 سعف هيك ها



 لضالا ىفاذكهر سرس هلوق
 هأ هررحونيميسسلا مكن

 هي“

 دونم .١ .:ءارلا فرب ٠ نسلا لصف 5
 هوو2#

 لمنبلا ((رطس]) امدح اذاَكردش ترسسرسلاهب و روهمالاىلاعع هنيهأ اذار مرسل -رأل

 ريرجلاك اهوحنو لذتلاورصشلاو ٍناَكَلا ن اعلا طلاب

 ارسم مناوي دفا لمعي 03 نعل ام هني ءاش م

لا ن ءريطاس راسو كلذ لك عباد
 ' 1 ني سرقوا ارطس ى لاقي و روطسو فايعل

 دوس 2 د هم

 نيلوزةمرصتم نمرطسو بسك" نم هرطس لاقي ثدللا رم لضالا قوه واكل ملا دنلاو

 6-١ مرا هس يب س
 ارمصتارصن رص الئاقل #* اًرطسنوطسراطسأو دشنأوكلذوأو

 هيءاحىذلااولادو ١ ادب الريس نلوالاريظاس اولاقو ىلاعت هلوقىف حاجزا لاقو

 »بمص و

 رطسو ترداسأو هو دج !اولاه اك ةروطساريطاسالا د حاوو نولوالاور 1..انمج تن لوالارطاسأ

 تاكلارطسدقو ةكئالملا بكتاموىأتورطسنامو مقلاو نىلاعتهتنالاك بك اذاَرط طسد

 مهو سو# نم مسمصاع دى سس دو ع 2 عما ىف هن 7# 28

 بك ارطسرطسد ر طسور طم سمرببم كو ريغص لكو لب زنتلا فو هر ١ هرطشوارطس ةرطسسد

 ن2 + معو

 ٌرطسلازواحت ىأىمسانالذرطسا لوي اكصفاسار ءآتعمسريرضلادبعسو لاك هلثم هرطتساأو

 51 و9 د اس

 رس هن ةيهعطقاذ ا ارطس ف يسلابان الفن الفوط طسلاشن و هرطسس ل مق هيتك ذا ئ هبا قاع

 بالطو راع سورطاس باصةلا لاقي ارغلا روطاس ب اصلا فيسسل ل.قهنمو نكسب

 رطسأ هئطخ نعاوكفاطيش أ ادا لحر !|نولوقيح زري نبا لاكو ناو رادقو مالو صّقشمو مسدد --_ دى مو وهم د 9

 فارعالا نع ريرضلا هاكحاموه ىرهزالا لاق ءاطخالا ع نا تسال وهو مونلا تالق

 اهلماطنالُتي داس ريطاسأل ا وليطامألا ريطاسألا و هسفوهىذااَرطسلازواج ىأى ع ارطسا

 موقلاقو مضلاب 1 0 ا 38 و 2 ريطسأ اورضحم اان ةراطساو و راطشااهثدحا و
 ىلعرطسأ عجب عر ع رط ا صولا و راس عج 00 راطشأ مج ريطاسأ د و هءعم و

 ةريطساو ريطساوت اوّدر ولعل طاسالادحاو ىايعللا لاق و هلدحاوال نسحلاوألاق و ريطاسأ

 501000 عا عج ريطاسأ م اراطسأ ةراحلا لا عمص 00

 لطاملا هسسشتثوداحا ءاجاذاَرطَسيانسلعنالْر رطس لاقي ثمللا ريطا.آلا انانأ ًانسلعرطسو

 تارقلا نمىننع ثءعشالا هلاس نسللا ثددح فو فاد 500 الام“ عدل وهلاقي

 و سا دب ع م 5 2 0

 هافرخز اذان الف ىلءنالفرط__س لاقي حي ورئامىأ ءىدد لع رطم_سنام كناهتتاوهللاقف
 وم 7 مه موب ل © وو و ا 7 صلصال 5

 ؟ئشلا ىلع طا ملارطصملاو ,رطيسملاو رطسااو ريطاسالا لي واقالاكاتواهقمو لد ىاقالا
 ع سالف سصرس

 هلعفي ىذلاو رطسم باكلانالرط_ّلا نمدلصأو هلع بكي و هلاوح اد هع و هملعف ريشنل



 0 اوزيل .٠ --. ةارلا نفر + نيسلا لصق

 هو و م 8692 ص اوس

 عضوملاواهتك ربفصب وهفاجت كت اودإو مأ ىعا مهررستعطقى اسس نوعي ممر سةح رس

 رمسكم ليقو ءارلاو نيسلا تشب وهلم دارا عونا بلا مه درسا اياك مىذلا

 لزن الدقي دح شد د>ىو ةنلبامهلخديتسوروسيدلا ورق طش لال دد>حىفو نيسلا
 ساد ص

 52 نم سواط ثد دحىفو هطسو ىف اق ناسنالا ة 7 2 نماهجوسواهلصاو صل

 ندهرفو أو تناك ام نمتلك ى أ اهفاغخسأب هانت تناكامز مما وجت الهوي لبا هل
 ني 0ع 7

 تدق اهل ارظانلات رست دمساذا امنالرو رد هوه لبقو هنو هملوشوئش لكم

 لثكوأر ارمسلا باصكىأ راسل ىلا ر ارسل ىلا "6 مالسلا هملع هندسي 5

 ليلا نافارس ١ راتب 00 وص ضان ةرراسم ا

 العا! اه ىو عض 100 1انيلّلَمعلا هسرف نم هرثع دمت سراسفلا كودي

 هسسفتىلاحباتحاوربك اذاو هجا نهد سيو هاوقىتربوفعض هنا كاد لمعلا ىلا ىضغي هنال

 ارسوإ_عح كرديالابفخ ناك امل هنأ الا ل .ةقاعرف باجشزبع ::عنارتالا ةلزانموب هرخلا ف ظ

 لي ا ااا ءاسطملا ءا ارسل ارمسلا ةنسفم ٌةفب دح شب دح ىفو

 ليخدلار ارباب تخول الا ةرسسملاو 00 هلزلزتونطاملا

 ا س د هت

 كينسالورسأال نع 53 3 مهمءاسعرلا سرافىَدَجو دس

 5-5 سم ص مو

 تل ةيلح 000 رينو ةهلحم .واململا فو تائورو

 اوه تر أ مسلا ءامر رانا دافع .واملاهاي تالف اسغلار مث آن بثركا
 32 هوزع . د . : 7 3

 ةورعلاق د ل داورا ع اهيل مويلا بسنفويمهتسطف نكح ف

 رب رمسلاةروا تل حاذا 23 ل ويا م درولان نا

 0 و ةفيسوأ كحق تاما قوت

 0 هوس ١) 37 و

 لي 2 هم ع
 توزومربتبخ 7 ةسنا ع نم * هسيطاحّلار 206 ديا

 نالفورعوأ هل فاح ىأ لامْوُسْرُسَلهناو ماعلا طل روسرسسلاو مها ءاعيجيرارسلا
 موو و وهو
 قفروسرسنالفلاقي متاحوبأ هتحصاملاعهيلعمايقلا ن ناك اذا لامن ابوسو لامروسرس

 2 و و

 لاّشو هراسعاف ناك اذا الا اذ_هروسرسن الفلاش ىصاخو ىديحى أ قروسرسو

 ىأقرا ارسولأو ل ةذاقيعضوم ترا ؤوةرشافلرير سلا عأوريرستلا ب ةسنملا

 تحت



 م ءارلا فرح ب نيسلا لصف 7
 سو ا ا ةلطاطص715001750 + 5: تت ف7 2 ا 67 طول نجر تق بج نهتم تت تت 2 177

 م نر ريف س تي
 ها عع

 2 ا وو ركاو يدل ةمصئررسلاو يف تبنت بارتنماكو لمدر رسلاو نارا

 وهموم 6ه -9 هر دس ات هس

 ' جالا لوقو اللا هقوس فاضت تابت لا 3 تمعلو تنسو تيطر ةهب دربلا نم

 ار مرسلا اهنمئاملا طااحدق فدشي هرغلا طسو لم غلا ةيدربك
 0 ”ي- 0

 دل هم + هَ

 ةياعوأ هملع ترقتسا ّيلااهلصأ عج برب 0 مورو ٌرسسلا ىو ريو كد دربلاة محم عي

 دشنأو | ةمطنلاو نمل 5 1 ا

 سم اس وس ع2 مو 0 لاخر

 اهريرسلورب تام سمو 2 هيقدعهشعاهتمقراقو

 تم نوم 5< 7 و قهر هد
 نا نيحأب رلا فا ارطأ ىهو ةرسسملاب هامحهرسد هرسسو هدر عد « ؟يسأ دارمسرس ىارعالان ا

 نولءد موقو ةفينحو أ لاق نيحابرلا فار نأ ةرسملاوتاجترلان مدقاطلاٌةَرسسلا ىلارعالا

 امهمفىتلا طوطخا ى مو هحولاةرسأو ف كلا ةرسانهمدشنلا ىلا هينوم» ذب تابن !اقدر سورا

 ءامسرلاءارسلاو ةدشلاءارضلاو ةمعنلاءا 5 وا ها 0 زر دره اد لو

 لاقي ىفاريسلا نع ةريخالا ا را هم دملاورورسلاوءارمسلاورسسأاو ءارضلا ضيقتوهو
 )ال رورسلا ىرهوللالاقو م رو هواقل فرسو نالفذي ٌورثررس

 000 0 0 ا

 قمع قب كي ايمن

 ءاحاما طش را اع ازكذ هديسنبا لاق رشق رع ءاحىدلال قلل كايدللا

 اذك ةرس ةآرعاو هلوك
 ثتطض و نيسلا تفي لصالاب

 ايه زكشلا سوماتلا]
 .كمؤرت الاذن رس مهول ىلع 5 يدعم هأ

 0 ا 0 .ه
 توبشملا ىورلاءاد عانى ذب #3 توعتلا ىلع ىضي دلو اذكهتدبلا للا ىضغي هلوق

 ىأدحاوررس فان الثٌتداوو همس مظوتف رورسملارخ ”الادار ا مهوتف تملا دارأ 0

 11 قلل وف نارعرلشاو رس زغرب نعانال هلداولاقيو ضعبرث | قمهضعن
. 2 

 ظ57 2 2 نا 1 0 اح « م هج 5
 ةدشلالاشو ةميصلا ىهو ةرصلاعجبررصفتة الثأر ير دلو نولوش وى وكت

 و هد و

 ررسلاو اهلام"هلةوهلام ةرثكل اهحوزتفةع تناكو امثاناك اذانالفتأب نالقررستو

 بب وذو أ لاق ”ركم : نملامأ ةعبرأ ىلععضوم

 ههه 0

 ررسلا نب ونون بو 03 تاكرلاوتمقو مة -

 | وعساه ترم بلم 506 هدا قءاحىدلا عضوملاو دؤملا اوه تين اذه قزف ود كونا

 اهجنار عنا لاك سودا ى مم نمنيمزاملاداجنأ ثندحلا ضءيقو كالَدِإ ل 0
 صل سو ٍ



 0 ررس ءارلافرح * نيسلالصف

 دلو مالسلاو ةالضلا ةبلعهنا ثيذسملاىفو هُرَرسو هرسعطقلاةياضي ارمسلا عطقا ل لاتي
 اور و "هلب اهلا هعطقتامم عطقلا دعب قيباموهو ةرسلا ع د

 اذافاهترسفعادلااهذخ ابر احلا ت1 و سرّملاذ خان مكمحملاىفو دل

 ىفريعبلاذ_أبعجو ررسلا امنا ثنللا نم طلغريسغالا اذه ىرهزالا لاك تفاح تكرب
 سا وسمو هى

 ىفذخأب مرركو 0 ءاريسعت وءارسة - ةانور_عوألاك 5 هرسلا قال ةوركلا

 1 4 : 6 أ

 ررسلا لمقو هلؤيمرو ىًأررسهنرس ف لاقيو برعلا نمىامسادهىرهزالا لاق ةرركلا

0 

 ىلا ارعالا نسا نع اررس ا لخف 0 داكيريعبلا قو ومفرق

 لاق ردصللاكردصملاو لعفلاكل عفل اوربعبلا فوج وكت ميووعز تسلا 7 ارسألا لءقو

 لوالا بالكلا مويلتق لئاونبركب سر اكو لمح سماح ضربا ءاَعِب فورعملا بركي دعم

 ا رطلا قوفر مسالا اصلا *« فان دا شارفلا نعىَنَجْنا
 0 رس سادت ص سس

 دع تا 0 0 ا

 باول و ل #3 نا ايم اف اعداك 0

 ه2 - ه <ءد5و

 باو: ومص م لاحف حام 3 الا هروا عدا لسحر نم

 0 مم 6س شع ودل د 2

 يح ءاداع نع حن اذاف اهضؤور اع "ا او لاقو :

 تاع ولسا تاع

 رسلاقي فيتحول اك م م هرمسد ديزل ريسو

 4 06 أ اس ؟صمس م3 مر ءور

 5 ««افوعجبارم همامقو لا ة ىريل حا ىأف وجأ كا 1

 هو وهو ىو ع -دهو و

 00 و سورس ف لاه ديصلاهن هو 0 ررسوةرمس أ عمللاو عسطصملاربرسلاو د ررتسلا

 عاق لفتت مهدعل ونيل اهم 2 رعب ا 2 زعلالد زختلاىق و ف و رعمه سلع سا ىذلا

 ع 5 9 هى 9 يس و. سهوأورو س* د .٠ . © ومع -

 عجبا نم هيرتا مانو سون نايس ايطل

 ع زأوقنعلا بت صفر ةاشيموس ارااربربسو هوو دوما

 هد ير - و 2ث » س

 هرب نيو ةلازا 03 هزبرمس نعماهلالب ريا

 - تكا

 ا 2 000 سمعو و )ب د

 ير هن هل نامطاوقساموهتعوهفَح شلي ىنعلاونسارلاو هيض رلا»

 ْعُمَتلا ليمشيا لاك 10 رس. عجب اوني اورودقلاوبارتلان رق اهيلعام .ركلاراهُي ودا

 2و هد م )موس

 نكلو قورع اكل سدل قناه رس ضرالاقاعرسقأوازويهطايعرس ا واسلا ءمكلاادرأ نأ

 (س برعلاناسل غ) >>

 ةرسلاعوطقم ىأ هلوق
 ةيابنلا قول مو لصالاءاذك
 5 نم ىسعم ىلع ةفاضالاو

 فود< لوءفملاو هد ادسالا

 نمرسلاعوطقملصالاو

 هنآرر ددةفالاو ةرسلا

 روييحم



 (ررس) ءارلا فرج #3 نيسلال صف 20

 ظ دار دقلارارس ولضفلا ةرارساهياعاهلءارغلالاكو . ةضورلاة رسل ذكوا.مبانمريخ

 قداولارس ب هباملاعناك اذا مالا اذه رس نالفو هلضف و وريخ شعل !ٌدرا ريا لضفلا

 ق :رطلاق ةنفأو نق لثمةرس ا عجلاو همف عضو ملضفا
 سد مق

| 

 دعا ةرسآلا كوم قنا دح « يبن رتل وسلا فول تعبر 9

 رعاشلا لا 5 رس عمجاو ىداولا ةرارم ل

 هر و 9

 زل هيئاودموضل انتم 3 مام عرش أنف

2-0-0 
 95 ساس م 238

 ىنعالال اف ةبمكلاوهحولاو فكلان امر طخ لكرارسلاو ررسلاو رسلاورسلاو
 دوع عه

 ىرئاض ندعو ناَتنألد ه« اهرا را انئاق

 ىف طوطفلا كاذكو عجبا عجبي داسأورا تامل اد طاب طوطخ ىتسعي

 مدقم لامّدلا فرعْرا ترق * ةرسأتاءارغصةجاجزب  ةرتنعلا#
 0 د ل

 ىهريراسالاو هرعوب لاق ههجورب رراسأق رقه وهيلعهللا لص هّفصيف ةشئاعُ و دج فو

 هلوقىف لوقب ىارعالا نبا تعمسر هلاك ررساهد--ا رابفركلا ند ةبللا ولا طوطللا

 مهضعبلاكو لاك عجلا ٌعجريراسأو زارسأ درس هس و طوطخلا# هسهجورب راسأ قربت
 ىو هجولاٌتاحسو تباحرلا سا مو هحولا نساحجو تاتسحولاو نافل ريراسإلا

 هشمح ةرسأفف د درامي ل الخلا 2 اورو هدخ ةدفص قى ا اه.لع ىلع. دح

 "0 طيس ىلا قولا لا رهابفاىءاذارغت بش 03 ا ا
 م 3 2م

 لسقو 6 ارسوريسو ردانةرسأ يياو سقت دررلا دوت رز اورسلاو

 لاق صلاة رس نم "هلياقلا هعطقتام مضل ابرس !ليقو قيامةرسلاو 00 ا

 ' اولا ب الورسسلا نال كترس لسع الود لرمي تألق كا ذتنرع

0 

3 

 هر ةرسو بس طلازر 0 .عطق ولام رع رو نيسلا تغب سلا ور رق نتا ا

 ل - تو ىععو 5
 هرسو ةعدمت تاكا مال نيعلا نوكر حال ف دا 0

 5 0 83 ومد ع و » ه2 252 0 ا

 ند مهف اوربداناو * اولهم هنا مهرس
 . هودد

 ةيكشللا نا ةناورح ساو ل قو زحب همك تفاح جركل هنئسف معطل ىأ

 هريغلاقو عطقام ررسلاو قست ىئااةرسلا اتا هن رست عطقلاةيالو يدش اررمد عطق لاقي

 لاقي



 #6 (ررس) . ءارلافزخ ه« نيسلالصف

 ذاذئادي رترارستْسالاو حاكنلا الا هنا مالك ف دن امهتناو تا اتذة#عنملا اهلك دو ةسثناع

 لحصالا ىلا فر ا تدراهنكلة ب ريت دا اذا تدرستنمءارستسالا املا ناكو ىرارسسلا
 م 855 م

 نم ءاملااهلصأ لدقو 1 نموأ حاكنلارسسلا ع نمتررستو»و

 لو.ةننأسانقلاو ةد رسفذنقاىأفرسستسافةمالسثيدس -ىو سشفنلاقرسلائذلا

2 2 

 + قركألو ومو لافرثالا نا لاق هرم ل قل !هانعف ىفرسستسا اماك ىارع هوا فر ردت

 ىدوالاهوفالا لاك دل 2 زاولاىفةشناعشم دحنب و

 مسو لس < ءىءوضص 6-2 سيصل لس اك سس 2 دي هل” ساو

 ىل انيحاغزش م تودنم مما ىثناوريغت ىرستاراد

 ىو هيف عض ” مرك |ىداولارسو لصالارتلاو كفرات رسلا د ملاىفو

 ىثعالا لاق رورسسهعجبو ىداولا سو رسلاو اًضباكرار |

 درسا 6 ا 23 بد رتل

-2 2 

 03 وع و -

 و 00-0

 را ارسرا ا 1 ردا ودان سرا

0 
 َ و ع

 وهودرأ سلا نورين ارفلالاقو ةبطىأ هاري ضر ناد 4 00 اس

 رعاشلا لوقو اهب أذ ادا 0 ا 9 لا

2 

 اموقئربد سل لاقو ساس وا 0

 9 ١ ه م 9و ةر ى هزعاو و تاو

 رونم عاتب ناحير رسما دلع مهروبقتثازودج مهعاسف

 دشن ورا رقرألا دحاووزعوألاقو ضاررلا طاسو أةرسآلا لاق
0-0 

 ا 5
 فشالفلاقيو هطسوأ هرارسوهنارسو بدار و * مح ضرالار ارم نع هن "اك

 حرم ةرارس نهموقن ل ناسطثيد> ىفو مواسرأ ف حاصلا وم ولضفأ ف عأ وقيس

 حصص
 86ج

 ا نم هرسسلاو جتفلاةرارسلا هردص و 1 نفأو هس َدنلاَسو مهراخ نمىأ

 اها فصف سدقلايرهالوقامأو هارعفالوةرارس : 3 صلاخلا

 لضفلا# 5 ارمس هيلعاهأ 00

 امام :رئاسىف ةسظلا ىلعلضفلا اهل لءج أ ل هواكج ةسسانناهيمش .راح م صو هنا

 نركضو اة بارسابب ف لضالاو هأتسوو ضخ نلكةرارسو لضفا اه كل ةرازمس لايدار ١

 + 0101970917 1 جا تييحفحت



*« 

 (ورام) < هارلي. و نسلا لصف 0
 رجمشلارخارارسلاةريغو قاسكلا| لاق نام مصف ناضمر نم ترطفا اذاف لاف ال لاك امش

 لاك رهشلا”متاذانيتلملرسستسااعروةللرستس اهروتدسعو لاك .لالهلا رييتيرابل

 اذا "لل ارخارارمسلاءارغلا نيب وغللا دن عةدمح تسل ةغلرسكلان رهشلاراربس 0 :رهرالا

 هرارسفنيثال_ثربشلا ناك اذاونيرسشعونامت هلل هرارسو نيرشعواعترهذلا ناك

 | دج اادمفل ود ميار اقل لات جالو نس 0-0

 ملا لمقت_سنا ى-مدق هنال راكناورح ز لاًوسأم_شرهشل ارارس نم ماص له هلاوس نأ

 ردم هسفن لعهبحو أدق ل-رلااذ_هنوكي ناهس دولاق نيموب وأ مول موصن

 مكي هنالحاكتلا لا و امهبع و و ع طفااذا هللاف

 ةنورلاف ارسن هود عاونالن ؟للوىلاعت هنلا لاق

 قشور نباهعضرلو . ٌقَسَعلادعباهر رارمما 0

 ورمل ن ' و ىهل قو بنل ارييغت ىلعهنم ملم عاسمماو كامل: ةذختملا ةيراخلا ءرسلاو

 دك ةمذلاتل وح مئانهلئمعايتراصفاهي واولا تمئدأ مث ة ةشلنا باطءا ةريخال اواولا تيلقو

 عام ارسلان لا رسسلا متيهلاوبأ فيعضتلا ليوحت ىلعتي 0 ءاملا ةرواسح

 ندودعاو الدها < لافو زا ى الوقود 'لاقانلاوهلاف ارسنهودعاو الن سدلالاكو

 رالف صوتًا رملا سفن كد دح فصال هانعمءارغلا لاق و ةدعلا ىفابهطخ نوه

 مهضعب لاقي رس تسع لاهكلاماه ار ىتلاةيرالا فةغللا له ف تشاو هنم راثكالاو
 : تعكناذا :رملا لا ةمفأطونةمالا وةرل١نبقرفلانيسلاتعذو عامه اوهو رسلاىلاتدسن

 را ميهلاو لاق و سلااةفاخي رمساهبحاصاق تدك سارت 5- ةرتباف تناكوااًرس

 اهيف ل قام ن_سحأ اذ 5 لحلارو دورمس عضوماهالذير 0 نكات رو ملا

 وك قرهزالا لاه ١ ظلغ ةناقتت رسك لاه نمو -تز بتكون رسسلا ثلا لاقز

 نم تدنطت اولاد امءاننها د_> ا اولدبأت ارث الثتلا وانرع اور سلا اوباوصلا

 «رسك ىزاملا اذا ىزاملا ىضِتت « باتل لوق هذمو ٌتصصَق لصالاو ىرافثظا ٌتدصَقو َنظلا

 النك ا هيدا لحل اويتبل موضعي لاقو ليلا

 نالئاخخالاوعامملاوهو ةزيبلا لا تيو ام ةلعف ىهو يلا خالاو دلاو ةيرس

 ةصاخةمسنلا ف رعد قة ينبالا نال نست هضاما ودهن 1 عاود واه تيا ريثكناسنالا

 انيدحفو ىرارسلا عما 5 ل للا ضرالا لاو رخل ىلا ةبسسنلا ىف اولاقاك

 ةشئاع



 1 (زرس) 2 ءارافرع + نيسلالصق
 هس ملا

 مهموم و 9و ودع 5 8 - جوس

 ىرزاز اعوام ادعو د اهلاذاعم ةردس قادت

2 - 

 ها وف سس ا هم و 0 ما هم مم هر

 ءمفغلاداب قييم ءوس « ريدسئدب فبل ىلعزع هلوقامأف
 سمس سو و -و

 سوس صر رس سل ران اروح د 5و

 7 7 0 فه آ#

 ل-رو را 5 |عججاو تفحم بأاو مكن ىقتارارسآلا مرسلا (درس) قدر

5 
 نمبلاوشسلا ا عفا وردا يري م موقد !رءايسشالا عنصي رس

 دادضالا نموهوهرهظاوهقك يذل ادعو رشوأريخ ن هرسلا ل ةريرسلاو هيتررسأام

 ليقّةمادنلاا ور و ىلاعتهلوققنارسف , اعجب ناهجؤلاو هّسَلعا هن ررسو هيف يور

 ىرهوملا لاك مص لوتالاوهدسنب !لاق مماسؤرنماهورسأ انعم باعت لاقو اهورهظأ

 ةهجمنيشلانورستي ولهيوري ىمصالا ناكولاه ىكمنورسب ول سيقلا رمال وقى كاذكإ
4 6 

 راسم هنذأ ىهراسوةدوملابوةدوملا هيلا ترس و تى انيدح هيلا و نورهظي ىأ

 راهظالا. ندو هتناعأ هتررسأو هتسفخأع ىشلاتررسأةدسعوأ | وحار سو ادار

 قديزرفلا دشن اواهور هلا نأ باذعلا أرامل ةمادنلااورسأولاعتةوق

 اها تاكىذلا قرر ارسأ 5 هقسدر اع ا ىاراذت

 اهورهظاىأ ةمادخلا اورس 0 ؟ غلاف امو قدزرغلل تملا اذه دج الر هل اق

 لسقو راكنالا 3ث ةدسعى ألوقاوركنا َدْغللا لهأو ىرهزالا لاق هريغل كاذ عمسأ لو لاق

 اهورساو مهولضأن يذلا مهتلعس فةمادنلا اورسا نيكرمشملا نمءاسؤرلا نعي ةمادنلا اورسا
 مسالاوهرمسد 0 نيرسفملا لوقوهو حاجزا لاف كلذكو اهوفخا 2 07 هه ع١ هده

 0 ل
 هدسّئبا لاق ينسوا وخفف لذلئهلارمستساو ازأ لج لة رايد رمسلاو و

 5-5 رو

 ميلا هلكرارسسلاوزارسسلاوررسسل او درمسلاو نطلار عسا مهلوقوريطتو اديهالاهد ظفادال

 و قا ىهور

 5-_- ىء وو

 اهرار رسوأ لالهلاةسشَع 8 اهرامتقرط ىَداعتاد ع رادو ماا هَ

 ةلياؤشىأرمقلارستسا م-هلوق نم“ ثموهو هنم "ل لخآٍكيرعلابر بشار سو

 لقوةلوأىأءرسورمشلااوموصشي دحخلاقو يدع ”نإ_لناك اعرفرارم بل

 ا 7س ه< سو 3

 000 كسل ا 0-0 ىلا اقر

 رهشلاادعزارس نمتمد لهلاةف الجر لأس لسور ه. ؛هعاغ هللا لصنلا أش يدحلا فو سلا



 ادكحر دسك ذكوهلوق
 هنمدارملاامرظسلو لصالاب
 رم مأ

 دفنقو حرب وه عقرب ةلوق
 سواق ها ةعداسأ اعامسلا

 (ردس) ءارلافرح *« نيسلالصف م

 و هج مهر

 ريدسلاو ض هر مر اوك امرك هلا حرس

 د <
 ىراملالثم يح ادم بامق هم ىأ هاد هس ةسراغل ايدلعأ اير فوه صقلاقد هور خريدسلاو

 را -

 8-2 » و 25ش -و

 رداوفو دسك ذكر همت ماوس للاريدسو ا نادك

 ناردسالاو بلا ريدا العلا نسور عوز اعلاف ىلهدونأ هنعاهاور ىلا ىجعصالا

 5و 0 5

 غرافل النميري هير دس( براجو نيغدصلا تو نيعلا فاتر ءلل-.ةو ناكسملا

 امهيلع هيد بر ضي هديكشمو هيفطعىأ هي ردسا ترضي ن هلا د د دس ىفو هالغشالوذلا

 ةهدموس و 7د.س
 ءاح مهضعد لاو هيردسا ضفمر دارا احاذامل-_>-ر ||لاقيديزو لاق غرافلا ىءعوطو

 9ص اس ةماس ©

 ىازلابهيردزا ضف ءاج تدكسلا نبالاقوءاك-:مءاردسأو لاك هيفطع ىأهب ردصا ضف

 نيا سا

 لجرا َلدسلوقي سق ضعب تءعمورعوبأ هنبلَط ضي لوى هدم سدلا اةرافءاحاذا كلذو

 هدمسسئا يطا و ريل ايل لاك ءلاةسعلو و ا لا عقدا مد ودالسلايف

 تيار ممضعب ثي دح فو ثاددصلاامب بعل ا كشلاو ل ىتلاٌةمعللا 1 و

 ىو مضتواهدس .رسكنواهب راقي ببي ةسعل اوهريثالانالأك للا عل هرب رهانأ

 ىرغملاةناطمشلا ىهرذ للاريثك ىلأن ب ىك ثيدحه نمو باوأ هثالثنع ةيرعمةيسراف

 تلضلا أ نوح لرقو ناطشلا نهأ ماها ىنعي
 سر يعد دو 2ع يي 3 وب « عع

 د رب عاوقلا «لكاؤيردس #* اهلو- كئالملاو عقرب اكو

 َجوُماذاكلذكتوكيالدقهنالدب أ لاهو ىلعونالاك ..هرعس ىفالا هيعمست ل رصلار دس |
 لاقوةو>اهلو> ضوءعلاوهناالا ةسمأ تلا و رحاها نم سازدس ىرخوبلا 0 و ٍِع ع ع 1

 هبقو بلا داهاكةديصقلاوماندرو كل دل دربأهياوصىربنا لاق بلا درج شضوع
<2 

 ومس و الس

 دروب ىف ةعئاسب أو 03 اهقابطأثوتسافاس أف

 فرصتتال ةثومءامسلاءامسأ ند مى امقرب نالاهلوح لوي نأ هلوح هلوقباوصولاق

 هوكرئاذا موقلا هلك اوولاقي هتكرته لك اًوو حابرلاانه*ٌئاوقلاندارأو فيرعتلاو ثدنآنلا
 تلفلد 5 وهدا | ل ئ هحوخ مدعو هنوكسدنعرددلارءاعتلا همش

 عيرأ اوقدلك اوردس 27 امه كئالملاو عقرب ناكو

 اهفوخىفةكتالملاهبش لات مهقلخ ف. كىرديالةكنالملامهلاك عبر ئاوقو روديردس لاق

 لاه. .تاسيقةردسو ' تيرعلا نم ىبةرداسوم و ددجلا لج رلا اذ يب ىلاعتهننا نم



 نك فرج نك تن ل ا حا اع 7 12 ١ ا 9107027 ص

 ل 2-2 < -2--

 ردس ل ءقو مرحامن :ال ةكمرذسهيدارأ لةريثالا نبا لاك راثااقهسازهتلا توصوردت عطق

 ةالغلا فنوكي ىذااردسلادارأ !لءقوابيل ارا هين الظواث أ نوكل هعطق نع ىمن هسا دما

 م0 ىقدراسعل هعطقفماظ هلع لما ف ناسنا كلم فوآناوممل اولسسلا ءاسأهبلطدسس

 ردا عطققي وهناكو ريب لا سةورعنع ىورامرثك !نافةباو رلابرطضم ثيد_افاذه

 هعطق ةحارا ىلعنوعمشملعلا لهأو ىأ هعطقر دس ن م ميباواهذهوماشهلاق اياواهنمدختتو

 سد ىد 2 صرع س9 سل 0” ل يل ا

 ةدش نمر اردسردسي رسكلايريعبلاردسلاقيو ” د :لردسوهفاردس هرصب ردسو

 رضا افردسيى <«ذإ| ثد :دسحلاى و ريختملارداسلاوتتشتمريغرداس ل -برو ردسوهفرحلا

 ىلع ي دحىفو را بكار ضرما كوهوراودلاكك يرعتلابردَسلا همدو طءشتااك

 لاق عتصام لاس .الوءوشل ااىتازواسلاو اهالئأ ارداس اشواك

29----- 2 0 

 ربت ياصدقو ترها 23 م ا

 5ه ه م5

 رصبل اريك د لاورحلاةَدشَن هردسسو َركردسفار ءالا نبا رصيلاراردماردسلاو ا

 اهزواحال ة_عباس !ا١اسلا فةرد_باما معز ثمللا لاك ىَسنملا ةردسد دع ناعت لوقو

 و مدقت ان لعم ولام ةناوللا كتلطادقو ىنالوُكإَم

 هم 53 مو

 نياوالا م 7 : اهيلاةنحلاى دق ىس منملاةردس ريثالا نبالاك ىستمملا هرم

 و ه م وة هس و وم +59 تصد
 ا بوةعبنعهعّشارودسواردس ردسي هيولردسو اهادعتيالو نب رخ الاو

 2020 ةهمو 27 سةو ا ى -هو كم جس 2
 ثتردسو اليسع ناك اذا لد سمو زديسنمرعتسو روف مول ردم رعشلالاسرا

- 
 0 و 8و ىو

 لسرا اردسسءردس رتسلاورعشلا ردس دس نبا لدتا تاو وة ردا 5

 كلنا ودمي النرد لاق دعوا عارسالا ضعي عرسا اضي أر دسناو وهرد ناو
 هيوم ردةورعون أل اكو الوطدلسر أ اًذااز دس هن .وردسماعللا هودع ىف عرس اذاودعي

 رفا نع غادصأ البول ةرادبسلاو ءاسضتاف شرت لكلا هيشرا دما

 نيدسلا ا وتالخادمثالث وأ بعش ثالثىأ كد مس ةبس راغلاوه وانس بريد لاو

 ىلدس ب مويلا نم انلااهيهست ىلا ىعو ”لخاد تم باق ثالث ةبكىألداسدلصا نك ة سم راف

 لاق راجنالا ضعي لع بلغدقوروتلايدسلاو ريدساولاقف علا هتبرعأف

 ريدسلاو قدروا كو د ادام كما نال
2 

 فدع لاه ولاا نم ردلا م درلا

 لصالا.اذكت تشتمريغهلوق
 ةهقمنشي هيلع لوقملا

 حرشفف ىدااونيءانأ نيب
 ساسال ا نع القس وسال

 تثتمرغ ارداس ملكتو
 ةد>وموةق :وفقءأن ند ةملمع

 ف رب تاع هل اوقو

 اذاةدشالمهلوقو حادعلا

 تراص ىَأَرَعب تب اصتازن
 عم ها اهرارقفةدشلا



 لصالاءاذكر ود_سو هلوق
 لادلا دعي واو هيلع لوعملا

 انيق ومالا
 نع الان« تتراشلاقو

 كحد ها مضأ ايوه مكحلا

 (ردس)  ءارلافرح « نيسلالصف ١4

 6-5 ا 0 و سو -ه و عه -

 تعاطأ ةنسفسلااَترصَسو هرهق مهرس و لاسعالا فرس: رك“ ل--رودهب رهف ىأ هنر 1

 0 اذارماوس نفسو لمادة اريضستلاو ارم_ طقوم ةسوللاورسلا ابها باطو بيو

 ع 0 01 7 7 : 2 1 .٠

 لقوة را 0 نيغاو سر تادتل اذار (اينعإ) هن ةقينح

 رعاشلال اف ةطولر هد باهل نمرصطحلا

 م ُ

 الدو ةموثرسالمانعلا هصيرخسلاةق نحو لاو 35 رض لايلوسا[ فتن هولا 5

 اونو تنةفاوهسؤرتلدتلاطاذاوامتمؤرا راسا را :راكلا ىفثاتكلاك

 5 رجلا عورفد مامم #3 ةمدلانيديردلاق ربصملا عورت نوبقلب بالك ريثنعي

 تدان" ننال رداد ريصسلانالق سكر لاي و

 5 7 0 و

 0 كلالوصأف تسب .ردغلاو 3 عش كش مرذغلا اور دغتنأ
- - 

 ا عاف الا لول 5# نم مهظاولاك ريسلا تبانم مها ثوم هزاماموقدارأ

 ءافو ىلع نودشتال حنا لوقي هءاصتنا ىلعق ممل 0 :راسا ىهتنا ا ذارصش هنالريخ كابرداغلا

 ىو بصتنمريغابشرتسمداعايصتنمالد تعمق :رباثس لاح ىلع تثيال ىذلاريكسلا اذهك

 تاما فلان تشوه ربكسلا لوصأ نا ومقالا أو اما قرطت ل واع لاعريي نلا نبا ثيدسح

 قيتلارصئرد- | 2 ردس) هم, نفاع لئاغتتال لون ةرضتةد-اولا هلوصأ فن 5

 والا ةردانةيشالاءودوة ارادوا عج رات

 اوال فاعرب فلا امافلاضد تسوى عدن ناوودو هاضعلا نرد سلا دان زنيالاق

 تناكاميرو ة ا 0 "و شيالامألا هسبف

 ةمرلاو امال الع ةرد |
 د #5 موس

 ًالاضواريعردساا بورمض #3 ىطاوعلا تفوت اذا تعمق

 0 7 م

 سهو

 ىهفس ةذاوة عقب فردت 0 شو ولاق راغملاّضلا قسنولاق

 رطعلاح وفياكدسإ المباش ودلك ١ 6 ون ةحئاز هسمطأ اوةو الح لعب قيندشأ ًاوهناطلسلل

 عفتتإال ى :ربامهدح نار ذسرعشلا نم ردسلاو ةردسةدحاولاو سذعلا مسا ردسلانيذهلا

 برعلاوقلا-ا ىف غو سيال صفَحرعو ٌةمعارلااهقرو طب اب رو لوا هقرو طصنالو هر

 ءالسال بانعلارصم مشي لوسغ هقووو قدنلا ةرثوءاملا لعتنش كاثلارددلاو ٌلاضا اه مست
 تدسووو يو <

 00 ا ع الو ثا ا ا ا و ١ تت دهلأق م71,” ةصارد.سلا وول باتانعلا 2تارعغهقر هقر ا

 د



 17 (ر) ءارلاف رح *« نيسلالصف

 وم 0 س3 وس هدم م حا

 مكنمر ا اذان كوركيس :لاقوم ممعقاارضت «.نم نور سقىلاعت لاكو ةضصغلاةغالا

 7007 2 و وع 5ع 25 لس 2 ل

 دقي ردق نع 0مجامو #3 رس الو ىوقري_غت ىءارلالافو

 1 ع

 ىرهوملا لم رغد كاقشا مق ار نمت رسول مهضعب لاو مهمرصم الأ ارم هلوق

 يا ا ل

 هنمتكصتو هيتيردسو هم ترف ده شة>الالافو نسا ةراوغرج تت ا

 7 - 9 04 568 م 2 7

 ا در اوىرضلاو“ هيرصسلامسالاو لاقي : لك تنزع هنم تزهو هب تكتو
 -3 5 و

 فرم آىاكلملا انآ ا تملا و ارطساضعي مهضعبد سف 0 ابعت و

 ةروصام”اكف قح نمهارأالامف نعسَضَنا نععزا2وهامناوزوحال هلا لل الطاو
 و 1 5 # 0 3 0 م

 ىلااضعب مهضعد وعديمانعمىنامرلا نبا لاق 7-5 0 اواراداوىلاعةهلوقو هب رذسلا

 د وم 9 م ور وم وضع سه اط

 نوز مس ونورخس ىأن ور مهستسل ىلاعت 0 هالعت ساو هنرقالعكتورطسم رحسن ا

 وء ةدد مسمع و و و هوو 2و م و دج 06 رع: نيا

 ساسلابر كحل 5 هرم ل_ترو ةييضا | ردسلاو دحاو ىعع بعتساو بهو بيل وقنا

 نا 6 و- كو و

 نيسلا ل نمبر جبو ىرمسكلذكو هههرعس ةركعو سانلان مرصس ند علاوقو ظ
 م 2 -

 و ةياذ ندر مام حلاو إرطماشعب م شميل اع ةوقامسيرقواهعضتأن موو

 وهم

 سعسلا مكلرت دو 050 7 0 :ىعع شر م-لاقيونءالورح الي مداخ

 موتلاو امهيلءنييراجار طسىأاممراجنابر .كينارطسر .قلاو سماوات

 ءصدت در 32

 ه رجعت كاذكو ا الع هفلك ار كدر ري نييراع ا تاير اهىرهز الالاف ا

 5 2ٍِف -و 2

 ه#بفتل كلعال ردد رو هضم لكو هرهقود ريال امه فلك ه رعايا ر عع مرصد ةرفجاو ظ

 ىفامو تاوهسلا فامركل ْدسهتنانأ اورتملا لوزع هلوقو رطسمكلذفرهشلا نمد

 عافتنالاو 2 .وكااورمقلاو سمشلاربذخستت اوهسلا ىفامريضست حاجرلا لاو ضرالا

 اه راهو اهر 2 ريضست ض رالا ىفامريضستو مهكلاسمىفابب ءادتقالا وووتبانم خولي قابس

 5 0 5 ه3 د هو

 .يضحسلا نممضلاييرلالسبقو ىردسو ىرتخمو كة هحهوطو امنا عاود

 محا ا مامآو ىرطسو ىرذطم“ز هلا ىف لاقيدسقو .ءزهلا م بكا

 0 اوانر ع فا نار ةنونلا ىحانرطسمهوتْذكاىلاعت لوقو موهطم

 وباو*اماوادسعأب :ردماضعن موضعي ذب فرخارلا ق ىذلاو انوع 0: نءابرطسديز وأ

 يسم و يل را ه ودك

 هءادتركيستو نسال نيرا ور هسلا ضل 5 : هه تلا
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 (رطم) ٠ ءازلا فرخ « نيسلالسف 1
 سا سوم 3 ه-ص ب < ةلدس ا )و دورس

 ُْبحعلاَوهلا ناش 37 رعت مب رص تع جام بهذي
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 باعث دشن 7 م رصوهفهنم سام لكوا هعوطقمتئرلا مورصم هاي

 2 م ع مل ل 6 سس

 3 رص ت عجم ا 27 تاقتساَل ىدعطلو#:

 9 ل 1و

 فول ميظءريصتسرذو "ا جرش وطول 0
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 رك ىلمعتسامرثك أ 1 نيسلا نأالاداصلاونيسلاب لاقي اوس اولعي ضار 2

 هنلع نمسا لع راصمألاوراصنالاو ءارصختانأو ري د الا او الكاسلاو عيصلا سل س د هسآ

 | 1| عرطفراستبلا لوقا, ءاتعممة_ةشحوأ لاق ةراصتأو ةراصماهتد_اولاملا

 .ش نوف ةدسرؤ ضرب وتكومو# 0 ”ة النار غلا هبشيهت اننا معروءارلا ف فخرو

 ه2: ووو هوو

 .نيالوقاذهو لاف ةقورح هقروفوهبىوادتيو لكي نهد اب حاييف :هلسفلا ةريعكك ةريعك

 تب ترا :ءلقب ةراص-ًالارضنلا 5 نءعىردهزالا هريغأ مراحألا اوهأ ىرتتال ولا ىلار ءالا

 هسهجو ىلع عقورطن 1 2 طحت 0( ةرينهمشل ابن ”اكءادوسةيحاسهلراغ- صقرواهل قاس

 فلا دتمملااضد ا وهو عيرساا ىضاملارف كي (رذح“ ) نيم ارطنصسا ىرهزالا

 ليف مادو ع هم |

 000000770337000 يب و هيف ىذمهقطنمقلحرلا

 عساولاٍبصلارشكلاو ةدكسملا ةفشحو ألاكو

 هس وهو ىرو و 1 سو و < 85

 ردا اوصٌتأر فكم قرف دأ # هل 0 ر هزعأ
 1 هس و9 و مس

 تقلاكةدئازدوناو اعنا 0 0 ا

 لحراارشصسا همهفاتنيفرحوأ فرح ةدايزبالا نامل اهنف 0-1 ل

 همر 6 39 همالك ىفعسنا اوىضماذاهتيطخ قرفتصما لاش. اعرسم ىضماذا

 نق لا ا 5# و و 22 904-77222552

 ىورب و هيئزهندب ردسوانرتحتواب رمو ةر 0 مشلاناركتو | اردهسسمو اردسو اركمدنو
 تدن

 55 95 2 2دد ع8 2 ى 9مل ه0

 ردمالواممىعالواعن ماد اهبرسأ الن[ ليش أنا نيهخو ىلع هل هانىشعأ

 قرهز زالالاق هةملكنلا ثدي 2 ايدل يوي اناس ل رطءرر

 4ك, هو 8 هو

 ءأر | 35 رض لاك ثنأن ندو لد تو دب ه.هلوقك اتهةنوكيدقو

 6 م 4 دوم 5<

 ئهدالفن م ةيرجسو موقن م موقرضسدال لاصن هلئايلا# هي تر“ -.لاق الود“ مترك لاي

 ةغللا



 5 (رصم) . ءارافرح * نيدلالصف
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 ومس ع 3 ع

 نطبلا ىلعأن مءىرملاوموةلطابقز زتلاامّركسلاوَرَمسااورصسلاو روك دلا لك اركستو
 لح رات ,زئاذا ثمللا لاك 0 نوط دبع ٍ ااضيأ كلذ لاق 1 هرعت | دق نابعلا لاق. و

 عير طعاما يضهر هر دق واح ود وطا د هانم ةلمتكلا

 هنمو موةاَشسا ىلا باقلا عفر ىّت-ةئرلا ريو لا ساينس فرك المىذلا نامل مرض

 ةفر "الا موي مهردنأو وق ل كو نونا هنئاءنونطتو رانا ٌبول-ةلا تغلب وىلاعت هلوق

 هناو عرفلان كوفر هذ ا رصسلا حانت نأ ىلعلدب اذهّلكر انما ىذا والاذا

 طايَتلاٌةسعاقملاو رولا ةعطتملاوراح-الا عملا بنرالل مولوق هنمو ةمطملا ن نمثوكدال

 ءاطلارسكي ةَطَتلا لوقي نم رخاتملافو محد 0 هرصمئالواشتلا لضوهر

 ةبسعللا اةردن مول لهج ىأث د دحقواهطاينو اهرب هرم عطش 0 "اك اهو دعةدشوا معرس نمىأ

 عخباوةل انه ًارهسلاورصسر نى لكونابجلا كلذ ين رئألر اتا

 ىو

 تكلا لاك روة”وركمو راسم
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 ا 5 نات عيا طدرأو

 ذايب ملا واكو صولا قل دقو مناك 1 روم لاثمر كسلا ةاق كر دقو

 لاق اضن بلا او»و باقلا اوهلمقو <: -اووباقلا

 دج لعاا ولا نمىوطااماذا ء دا عشا رماها 1

 2 اى رد وى ةرتك “نيب لس وهيلعمتلا لص هللا لوسر تام اهنعهللا ىذرةثنأاع ثم دح ىفو

 ىحو 0-5 واهردصملاد:ةسموهو لس هماع هلل اىلصةثلا لوسرتامىأ ةئرلا

 نعاهم دقو هعباص نبك. ثفكاذ نعل ئس هناو مكاو ةمملا نيشلا هنأ مهضعب نع ىبمتقلا

 اهنع هللا ىذراهرد_صوا_ هر ىلا اهيدبب هته دق :وتامهنا ىأهنلا امش مضي هناكوةردص
 ا م 3 .٠ 09 دا 2 9 538 4

 وهف هرد»و ةعيصوتلو هصدنسولوالا طوفح اواضاأن :,قدلا اودو ددشتلا 2: بأاو
 0 ا هبسدو عاسوو عدو جاك اس

 اذافهن روهودرخ عطل ايكو رك لجرو هنرهدواةريختوأ هر هماياسا رج ول

 حامتلا لاق رصتو ريصتو هذه بهذو لسا هنم هباصأ

 يه سس ومم89 8 6 َّ -

 رد ماتو * رخو ريح "م مقلع و
 سو: 0 يبا

 ! ]| المْمىنوريخ اورعصو ءاهالدبذجن مه ىل 000 ولدلاءهيدجن ددردت عا ةنارصت

 ه.قلعتأمو مس ةراصتلاو ءال_.لاوريشلا نم هيام طسنإال ! اراجههبن "كوكا براقتم

 3 ُتاَصَقلا هزت امم

 طءصص اذك هنر هعمو وأهلوق

 د تو سوما كلا فد زمألا

 ثالس:ىهفمذبو كلرح

 رسسكب ب 00 و تاغل

 2 هأ



 لّوعملا لصالا]ضاس ذك.

 (رصت) كافر «نيئالسف
 وربع ٠ را ا يس 20 8 9 سس 1

 2 ر تقولا كا قانرم هىأانر< ا ركسلاىفا او-رخاورجساو اورحساو

 و وه )و هم ومس 2 9و7  .سس

 هيسدرأ اذا اذ ةانر رع هسيقألوقتو 0 بقع مسا واروكي نركب «ريهز لوق هنمو تقولا

 راغب نا هتلط تاعذقر 3 4ق :رمنوخر مالا كالا ءلودعم هلال فرصتك لردع

 سادع س 5

 لاتاكمتفر صرت تر كناذاو 0 رانيا ا ا مل

 برعلا تقلا ذا لاك لش ها رق كن هنالءاربأر حس مهانسك طوال <الا ىلاعت

 فئلالاب هدف ناكمهمالكن اهءارجا ههكرتىفم ماكو ىتفايرصماذهتاعفاولاقفهورجب معابلا همم
00 

 تأ نرالا مالك فرضي ملام تن هشضو ءاللاو لالا هننمتفذ الف كاذ لع قرف ماللاو
 د هس هسه ووو 1 1 3

 اذارصسهب وبس لوقود»و حاجزا لاقو-ريغنواو قي نوداكمال ر هلا دن.اند_:علازاماواوقي
 رك تدرأ اذاف راصسالا ن مأ اردكساديز تنت الوقت فرصتا راحالا نم رص دار ةركف تاكا

 هنويتسةلاقام ساسقلاو ىرهزالا لاق اذهان ركسهشنأ و اذهار هممت تاق كموي

 والجر ركب تهمناو نك مريس غ فرط هنال هفرتالف ىتذان رص رف ىلع رمل وقنو

 هعفرت لامعا وأريد ءرق ىلع رسل وقت 216 لوم ديو لك نم لهنال فرصا هترغسص

 لوقوىرهزالال اك ف ةفرصنملاءامسالا فيلد ةنكنتملا فو هراظلا فيلل ريغصتلا نال

 ةالف فد ةمرلاىذ
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 رفق "املاح زانالجلا لد ااذاتوُمْلا اراصمأ ض مم
 ع“ د

 9 مس

 دارأ اهرخ امىارطأ ىثوللايللارا ا طع 0 اهفارطأةال كلاراص-النق

 ل ر 11 مزالاو 1 سس ى زالا هالع ىذا ِق ا ةفاضالا ماقماماقفماللاوفلالا لخداف هن تفار 11 نيم
 هس مس  ّمداسو مس اا ا اا ا د

 سقلاو رمال اق رس درغرن اطلاردجساو رع سا ا مةسو دعا ذاركم

 ه8 ماهم سعب اس © لع اس سلا 0

 رطقلا ارمدنوجناز كنار 3 ا

 وهم 2 279

 ٌرهسلاَ 0 0 ميال

 ٌّظ 1 9 و هم

 رك ذر ركت دقو هلك أى ماعطلا كل: لجرلارصست دقو تقولا كلذ كوبا ملا هما عضوقي وسوأ

 باريشلاوماعطلا نمهيرصستيام سا فلاب وهريثالا نبا لاك عضومريغىفثيدحلا فرو هلا
 'ماعطلا مغلارمنال مظلابباوصلال دقو فلان ىو رامزتك أودت لعفلاوردنصٌلا مضلابو

 قدزرفلل ىرهزالادشنأو ماعطا!ىفاللءفلا ف باوثلاورحالاو ”دكربل و



 ١ (رحم) . .ءارلافرح *« نيسلال صف.

 هناوتوملادب راس ع رمال وقر نيعرسم ىأن يعضوم لوقو ىربنبا لاك عدتتو أىدعت ىأ

 ددسا لوقو ةعيدشارصتلا وباربشلا وماعطلاب هنعىَهلُ نو هنقوانعبغدق

 رسما منال اذه نمريفاصع * انفك يفلان 18
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 لاقو ةعيد+ اوةيدغتلا نمثوك نيردسملانمتنأ اما قاعي هلوقو نيهجولا لعنوكي

 وهمس

 فوخنار هسملاو لاق 5 :رشيت نام كلج تسلق ىنلاولاكن يرسم ن متناامتاءارفلا

 نملسقو هيلع بارشلاو ماعطلا لك نشل لرصس غنت كل اوقنمذخلأ لعأهّنئاو هنءاك

 نا ىلاعت هاوقفةغللا ل هأض عد نءىرهزالا ىكو ةهد_عدةصرصس نم ىأنبرخدم لا

 دم نء ليز ةرعسهنا فاثلاو انلدم ردو ذهنا امعدحأ نيلوقا ر ومس الجوال نو

 لئاقلا لوقيب نود تهملاننا كل دنعدهءام كي راناٌعْدا رحاسلا اهيأانىلاعتهلوقو ءاوتسسالا |||

 رحاسلا نأ كاذىفباوحلاو نوجه سر وحاز كو رحاسلاا هان ىنوملاولا# فيك

 مظعتلا ةهح ىلعرحاسلا اهي انكلاولا قف هسفاب وغم ال عناكر دس اوادوهئاتعت ناك مهدنع ٠

 اهلثماود_ يعي ىتلاتازهملا,ءاذارحاسلاب ةيمستلا نم 080 هويطاخوةل |

 رحاسلاو رحاسلا اهيأا.هلاولات كلذلودننو راع اه ناكتالرارنكب عون كيمو

 باث نع دونيطتوجلا ا هلظازطو لعد اذاروصدم ماعطو دا_فلارصسلاو ماعلا ئ

 2 اذن .وهمأ ةغل هن دسك ماد ازلاحرط ىلعوه ىردأ الد 00

 يش امرك ارطملا نماهماص أ ةروديسم ضرأ ىرهزالااضي اهاكح اذ كهدوكئمرو هدم

 هدف ارصمبارتلاونطلارطاارصسو ىئيتبامرثك ؟هزامثاك اذاركسوْدُتدَعو اهدسفأف

 ةرودسم ضرأ سؤقرفخ اك ى ماعغا تنام سلق حلا ضرالا لاشي لوبا لمت

 رهسلاورصسلاو دالولا لبق نالا لزب تأو هو فلانا نارا و يللا ليل

 لدللا ا نموه لور لا ىلعأل قو ل ا راصسأ علا و ميصلا لسقللا رخآ

 ال م اذهارمسمو ةرصسهتسقاو ةركس هس لاقي ردبفلا عواطىلارخلا

 حامتلالوقاماف نب ردا ل «ركس ىلعانهسسقلو ىلع الار هسلارهتسقلوني و

 عبصلا سنت لونأهنال نير ىلعأب لوقي نأهل ىجبني ناك أ ًاطخوهف» اسرحأو ركن ىلعأب ادع +
 8س هسا هدم

 لاقاس هركسو ةنلمللا هذه ى ىرصمهنيقلو»ب لأدب رص ىلعأب تسه# 'حارلا ل اقام ١

 اوهصأ كلوقكر دلل يهاجم ليلا ع نمةعطقرصسلاىرهزالا اهماشعالودارأ

 للا ةر وكم ٌضرأ هلوق
 ةراسعو لصالاب اذسك

 0 ءقةروكمزاعو ساسالا

 ةروكسم ضرأو نيللا
 وعم ها تنال



 لصالاب ذك ردع روف هل وق

 ءافأأ طوقسس انملاو

 ا

 يعم ها ررحوةشئاع

 (رعم) ءارلا فرح #2 نيسلا لصق م

 ناببلا نمنا لسو هيلع هنا ىلضهتنا لوسر لاهقف اطل ءتلف قطن اًضرلا,تاَعف ىفاضرأ ظ
 2 3 8 ص دس سس 5 ع 2 < 2 ع 20

 | ونال تمم هنت ن هنا لع آهلئاو ىنعملا ناكدسعوتأ لاق ارصسل

 وو -- و ع

 ركسدق هن كفنرخ . آلا هلوقىلا ولقلا فر مصبح همقق دصيقه مدي مت وقى بولقلا رشي

 | ال واق قر ضاع نم اا ر هت اسلامنا ىمي ىثالا نالاكو كلدينمعماسلا

 نوكفدر عسل رحاسلا هيستكيام مثالا نم بسكب ام ناسلا نمنا هاشعم لدقو ق-ريغذاكن او

 و 0-2 و و سعود 2 .٠

 طخحاسل اهبوخر وبواهلاهءلاقت هنال حدملا ضرعمىنوكي نآزوجيو 2 صضرعمىف

 و دس و دودو )

 ٠ ناك هريغىلا «.:ةرقح نعئشلا فرصر سلا لصأو ىرهزالا لاق نصل اهي لزاتسي و

 ههحونع ؟ىشلار ه٠ لق هتقيقحربغ ىلع وش :لالتوقملا ةروصفنطابلا ىرأأل رحاسلا

 سوا هام 8م 59 قير

 يح يشب يو د 00 دا

 ف نعرع ىورو امس كر و عك ءكفرسام تأ“ ريا ا هع

 س9 سس

 | يصملاشاامناو ضدرملا ىلا ةعصلا لد نب هنال ار ع .رصسأ|تعءامناب رسعلا لاق ةشناعزبا

 كيل بملاىلاضغبلان ءهلازأىأ
 2و اص 6

 بص لالا ارعجسلا نمي 23 هيعصداقناث حا ملاداعو

 اركسلان الا "سرك لاش ا لد هال سلو ركلاك اهحّيسلغن دير

 ةغباتلا ىلا ارعالا نا ىنأرقاورعت لاق عاد1اك

 هرحافناسماروصسمكأر #4 ىننالمْفأدقانيِلع
- 

 نمانأب م 1 ومسلا 3 رقامأومديسنبا لا يللا ادرس

 هم 0000 0 كلذِكر عهسسأ العنا

 ا 0 و 000 رون د! !للعاذ موةوهثو فوسكلاك ب اس !قيرطد

 72-231 2-00-200 قو دل مع وس

 هلاعوهادْغور هموأر خمو هريكجمسلا با وماهو اص ا ىلا2

 سقلاو ال اق اذغلارصتلاو هعدس لبقو

 سا 2 هو ا ىلا

 بارسشلابو ماعطلابر هعسلو 0 بع صال نيعضومانارا

 سلو ه وذو 2و 26 1

 باندا ها ع ارحأو 23 دودو نانذو ريفاصع
 را ا

 ىا



 ١١ (ر#) ءارلاف رح *« نياامللصف

 5 : 54 . 2 ص كا # لس ع هل, < 9 ِ و - 10

 شارخو لاق ةأقاصو همحاصورحاسو ءأ 00 0 او هداك

 سس 9 هس سس

 معلاوةتور اف لْمَتِيَس 6 #3 اريام مهنمثرباساذاُث رو

 ى هس وو و و

 ريس نم بريضر مهدأاو 00 5 الا ترصَسْناَو ءأ رم هعجو قي دسصل اريسعتلاو

 قأيسوة#منيشلابوهو ب ا ةيلما لاو سكنا نيب لب اللا

 كدْشل 1 توقعي هاكح لاحرلا 0 ٌقرَوْجَلاو ا

 وا 20 وذو مدمس
 احلا رتل #3 اه ىرالىروصملا 5 0 كعلا قوس ءاح

 00 8 8 ودعا

 لاق عض هه م-ارتباسو باصاار اضم او ةبئاه فال اوه لق ر يشل ع نديرضرحو ساو

 رص دس رب مساس ل قلم

 راسي 00 #3 ٌةمالمداجلا نعذو 1 ٍى ارلا

 و ل توترات ع 2 مساروخاسلاو ْ

 ه 2< 9

 هواك ناهقئاوارتاسو #23 :واقلانءامبالكلاتا

 ددللاه 0 همنا رهجم لمسلا نم مع هج ءأم مس اارحاسىربن الأف

 باس 0 الآ ارهصتت ماذا 5 0 | وابتلمعأ ةمجانإ و

 ”ىدعلاو تدءهلاو تدعو مارانلا ترهكساو

 92 صم - هن ع < _ء

 قالعالا فثوهعلا نوك ا ”رهصنا ذقدوو

 هس سس و 9 هم 2 0

 مسج اورو عما ىلإ 0-- رسال ا انه رونا يل 0

 (ر )لما لاطا ذا انمار ارهعماو :لاط للا عسا 3 كلاَتمقأ اذا ا
 د سوو س .

 ن-و ضالة قوتك لهاا قلل لكن ةنوعج و تاطيشلا ىلا هخَيرملعَرتلا ير

 رصسااو ىربام لعل هال 2 (لسلو ىرأك حالا نأ نش ح4 00 لانس

 خد و تا كد و سدس سوس ايا

 ارك هر دجسلو ردخمو روصو راصنأ عملو رطموهف ٌقدومَد امفطلاملكو ةدمدألا

 روب دس 1 4ك 2س < 8 زو صارخ و 3 ساق 2و

 رصسلاو رسكبإلو نيرا عس موق نمداصمو راع رص موكن مرعاس لاخر ١ هرخبو ارك

 - مس 9 نر

 مهلا نور ورد تالا مداعزب سبقنا ثيدسحلا دابة ةناسلا

 ىئاف ناكورلا ءا رتل سوه.لعهتلا ىلصبنلا لآ ف ل_سو هملع هللا لص ىنلا ىلءاومدق ٠

 هنكلو لافامم ل ضن ىأ ملعبل هنا هللا لوسرانهئاو لاك و كلذ ناقإ نيزلا ضر لف اريخهلعأأ|
 لث# ليس مح

 هنكلوةرخ الاىفالوىلوالا فهيلعتي ذك امهتااولاق مارش ور عه ملع ياك مف اكمدسح



 لدالا ىفاذك قرملا هلوق

 اضيأحاسعلا فو فاقلاب

 ل

 نمهلوقو قصالا شب هأهب

 راقلا حامصملا رافولا

 ردصموهوةناررلاو للا

 الاج لج لشم مضلاب 0 و

 باءنمرشبر قواضي لاقي و
 لوسر لم هروقو وهفدعو
 قام مضشي وديا هنو ها
 ,ىيدعم دا لصالا

 اتي

 4 0 00 33 "1 3 0 0 سل لإ ريحا در ايون سام 1 لا ١ 8 ام 00107-- سا

 | (رمض) ءارلا فرح + نيسلا لصف 1

 00 ل ا

 وو و ل 9 هب < ل 31 ىو

 نوشااو اراد لبق اك[سفردك ةردحتماهءومدتا اسف ةفرطا باص, عنك ىأ
- 59 

 وا 5 - 5 سود ت- «و

 رددملاو هلسرأ ارم 0 لا ارصسو لد صرعسمر ءسو نيعلا ىلا عمدلا ىرتشوهو نأ تعج

 ىوس» و 2

 ىجعحالا ءاملا ةريثك ةروصسم:ٌواواو رجل اهواي 535 دنقلا و لسرملاو دل

 هت «مو تدوس وة سورب لج

 ه مع 26 و ووو ه

 لاقاهننتح ٌتدموارصسواروصسر» عهيدعد ٌهقانل اترك 6 5207 .ةاهدإو اورثافّثبر اق ةقانلا تناوا

 ىلا نيزملا يأ ىو ريودانعنيتاثعنبديلولاىلاطلا دلو

 وز سم نو 1:

 قام“ تورم ا بما كوب

 مه ص -

 * ىتقانتنح موسلا دسلولا ىلا
 و 5 9 2 ا

 قناش لص سنافنينح ا ضن 3 ىرقاهل تلف قريىلا تمح

 او ةنوبم لئامثو 0 محامو لاني نمهدنع#

 كن نافننملا ضعي نع 0 لنيل شرم بسن تركو. راقولاو موه كر

 اهبتاينال الا وداع قلاعسلاو ىطوو ىلهأىل 7 0 قلاش كنطوولا

 آ نكاسلاروصملاو رياسلاو دعرلا توص ؤرصسلا لمعتسيدقو رقو نم ىرق ىوربو

 باكل قنعفعضوتلا ة بشل اوأةدالقلاروجاسلاو اعمّىَتدماو نكاسل اروصسملا دسع
 ا جس 1 معو د :و وه

 رح وسمب اك ى نبا حو هقنءف روحا لا عضو أركسور مايل راو بكل سو

 هس هدو م اق سو

 ىو ماعم سمان الف ىلا سعب نآدل لماع 16 بنك ديزولأ را 5 كاد مصناف
 9 2 0 و هد 00 سو

 ةرجاهّحاس الاخ ذارصتسلا هن ءارصم نيعو 00 الولغما دعم

 كه هووصو 5

 ىهيفةقررلا ةرها ت تطلاخاذال وش اا قنيعلا ىفةرسجةر مدلاو رمجلا تيذهلا

 نيعلاداوسىفةرجا ىهمهضءبلا ةفنيعلا فرصتسلا ىف اوفلة>اسايعلاوأ لاك 7 ردكماضبأ

 ةفصوو لكلا ل ارتنمنيعلا نطايوة ردك ى هليقونيعلاداوسف فشلا ضاسسلا لسقو
 ود 3

 هركشلاور ردصسلا هديسنبا هردْكَلاَدر ردم -لاورصسلا لص أو نيعل رص ناك مالسسلا هيلع ىلع
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 م د : سس 3 اوسنكبارطستل أ لمقو صاس ىفةرج ى هى ة 5و رمل ىلا اهداو سين ةدنا دقو هرعت نيعلادا هني 0 |
 و + و - 1 001 2 2 و -دع :

 ردسالاونيعلا كل دكوءارصمة ا سحاورب مالحر ريا عراب تر ةقرز قةرج

 1 تم م

 رعاشلا لاق نيطلاركساريدغلا
 س ه9 5م

 0 م ءأم نه اصلا هردأ# راس ضدرغب

 بيان مص سس

 0+ يح

 و «د وك 3

 ةفطنو وغصب نأ ل بقءامسلاىدهعشي دحناك اذاكاذو دن

 رج اماوهن اا ا او كلذ نموهوهب ريك هما رص ل كفو :رطقلا كإذكو ءارصم

. 
 كي.مادكع

> © 

 ' . موج جمر ووحرت# د



 9 (ردت) . ءارلا فرح *« نيسلالضف

 © ىو

 حاج رلا لاو رس مهحرصلا بعكس لاقو اهؤام هذ ةداتقلاقو تضاف ىأ ترم
 سلس صو جر رو حلاو همس هس 2 سس 5 ”

 ل امج 53 اريث 0 اميل دو ع راكم

 س و و 2 ها مدع هم

 8# 0 ف ىأ ءاملااذه را روخيطمو روق دعوا راغلا

 ريالا روصتامار هلاهتمو رمل ةركس“املاكلذكو رطملان هتللم | رس داَقلا

 لءسلارحاسلاو لوعفمىعمالعافنوك وأ بسننلا ىلعهولعف لمسلا هير :ىذلا عضومل

 محانملاق هتييصدقلت ىفءاملاترصسو ءيثلك ”العىذلا
 خ29 م < عه هس دمه و : وع 3 هما دس د ضصاسا سا

 0 ماهيدب وع 2 تع ادهلااذت راك

 1 ني كي و - |

 رحاسااو 0 الماذا ارساء ماندو ولاقد و ماعطلاو با لا نممطلا بطلا ىدَقلا أ

 خاسعشلا لاق هله لمسلا هملع قاءىذلا عضوملا ْ
 ب سمعو

 رتباسو يح لك ض ار ما نطبب * رمسم ندير اهيلعو 1

 ُُه دو سه :
 رسل ىلع . نعل بم دقت لك نخر فازوا ةئليعرحرا وأ

 ىَدلاَرَسملاو هنبل نمرثك أهؤامىذلا ْيللاروكسلاءاّرغلا ئشمف سل ىذلا نوكيو فلما | وهو سد 989 س
 2 5 < 9< 2و 82

 ردصسو بنطالا منا نوصتتلاو ارسدوقولان هرصستر ودنلاق كذانشإلا رصتسلاو زامل
_- 

 سدس واما ع9 2 ع65 سدو 1-0 8

 ةيشالاو :رجسملاو هيدقوأ ام رووصسلاو هدوقو عش لقوءاجًاوهدقو ار كتر مهدروننلا

 افرق مليا لدي تحلق صاسعلانب ورعثيدحفو روصسلا هضاب طوست ىلا |
 0 0 هلاامداربال ادار هن 0 ا :

 دعسان 0, سلا نال :اقاذغتح ده 00 اهق 10 || زاذاقناطمشلا

 مهجرت سلا أول لاعتهللا هجر ىلاطخلا لاه تقولا كلذ ف كلذ نعىسمن كلذلف سءشلاادامعدأ

 انشع ب واه اعععراشلادرف: هم ,ىلاذ- هعرشلا ظافلالا.٠ نماهلاثماوناطمشلا ىلرق ندد و

 و همسك سههود و 2 . 5 م ر هانز[

 لسرتسمروصس مورست هرعسشو امج لمع اوابتخإ رارقالا دنع فوقولاو اهب قيدصُتلا
 ه موو 8 <--9

 هما. نم زا روصتس زلزل ازال كاذكو * صا عش ىلا "امد « رعاشلال اق

 ساسالا ةرايعزملا لاقيو هلوق
 راسو رجاح لك انرمهو

 ليسلا هنرح ناكم لكوهو
 يي ىلإ»

 يدعم ها هأالك

 لصالا:اذكداملا ترصسو هلوق | 7
 نمطخ ةضتسنو هملع لّوعملا
 عوبطملافواضيأ حاملا
 ررحو ءارلان راملا ةييدص

 اذكرملاءاملاكلذكوهلوقو
 ىذلاو هلع ل وعملا لصالاب

 اقوالا وهو كلذوحاصعلا ف

 يضم ها

 سوماقلا قروحسوهلوق

 قام هحراشدازو نتا و دبس

 ىيععم ها لصالا

 كلام ن ةعس ردعسا وىدعدلا لمخلا لاق لسيتسملا ئظنم روم اول ىرهوملا
 و جه م الا 9 مسسص 2

 بح اهنوشءافىفسع 23 تورطاهلا مخ ملا اذاو

 ءاظذلا هناقن مادخدلا كلس * قرف وصسْلاَو لاك
 07-1 كيا

 ع

 ( 5 برعلاناسا - ؟ )



 اذكىذلا راتسلاو هلوق
 لعلوهملا عوجرملا لصالاب
 ليديوراتسلاو سسانملا
 هلوقل ادب لا ىف ناذالا
 دعم ها ناليحامش

 عسب رلالاقو ادحاوارحيتراصف ضع اهنه القا ترض ناصلا اذاو هلوقف لاثإ

 ظ (رص هزاز ء نيلازض و
0 

 «نابر غلاك رس هيديزيب هدر زم نب يثكل ا يع دفا قدرا 1 ترع - كلوق ن ةيحلا

 ربرحلاق ةعيرالاددعلا نمةزوهلارم تكراتسالاو

 00 لا

 راتساام مشل ثمعبلا أو 35 هماوَتعَبلاَوَفدررَعلاَنا

 لطخالا لاو «راتساامرشق ةررغلا اأو« ىو ريو "را دامو ةعدرأ ام

 - ووعد ا اس ووو عا

 الا 26 لمسح اوى | الرمل

 07-200 اميل 4 مد امه

 ا * انو ارذنمو 3 كلام لبعمس اودي زي غابأ تدمكلالاقو

- - 

 و و نإ 5 ا

 نا لاا "للف فومويافوف  ىنعالالاقو

 "ال زهت نررت انهت انا مهراتسا مولا عياد جر[ ارواج

 | لاقي ىذلا تزولااذهو ىرهزالا لاك راتسااولاقو هو رعافراهج ةمسرافلا.هنال راتشا

 هن الث لاقت متاحوالاقو ريئاسأ ع مج و راتسا ل قف برعافراهجوإصأ اذ أب تع مالا

 ةْفَغ غر ةعد 1 زيخ نما 7 آلا رايت رآلكل لاو راتساد حاولا اهدا

 ا انةسكلاراتساو زداسإلا ماو فت ول بقاثمةعيرأنز واضيراتسالاو ىره 5-5

 ىف نا راتسلا ىرهزالالاق نا راتسلااضيأا مها لاقي وناراّ_سامهو عضوم ناتسلا او ةزمهلا

 قربا اراملارخ املا سلا امسهدج الاقي دولا انه لاح نايداودُمس راد

 دعوا ءاننيسعو ضار ةئافوتِت نع ءعاهنم ةنزةرثك الخ قستةر هر وكت اَمو

 ة- ه- 9 و

 سقلا ص ارعش فىذلاراّتسسلاو لانل ثالث ىلعءاسس> الا نم ىهو ءا د. ءرث ني_عوةوم لح

 لاق ضرأ ةراتسو نالبجامه لدم اسلا ىلع 3#

 انما ارقلا ىْيآ نفعا مب 8 دعما ةراتسن ء قداس
 -ص _- -

 ا 939 3و 2 م

 اضاخغا اوسحا_ مح امارك « لاحو بسح قوذاموقدح

 اذاو ىلاعت هلوقو هن 12111118 هد دارس 0001 8 0

 ارانتّءلمتوكتنأأالا هله-بوالو ديس لا ُتَدلملاَع كلتا منال رس زاطلا

 ا يو مهحران نوكفرع ف رصلا ناريبفتلا قاب وُجلا رصلاوىلاعت لوقو

 مالك روصنملاو لاه وامى رانلاب روتملا لوشن مالسلا هيلعبلاط ىنأن ب ىلع تاكو“ التمأ
 و ع 5 0 1 3 :ةد4د : مهد 1

 د اهمالقاروا كم ةروهسه 3 دسال اق كر المادا هنرحسوءانالا تركسدقو ءرامملا نرعلا



 ا ا لف و ا وو ل عدوا و ا ل واو م اودع و يع ع
 : ل و ا 3 نيش ا ا ول ا ل ا

 3 : م 2 0 3و ََ 1

 7 ٠ (رتس) ءارلاف رح ب نيسلالصف

 فو رعمربغا دهو هديسسنا لاق تمرد 2 كالا لاا لاقو ىرع ربنا 2

 2س هس و ءاع 995س اس

 كارعالا نب ءادشنأ هافخأ ارثسوارتسمريسيو هرعستىشل اراس (رسإ) ةغالاف
 83: مع - سد )و و جدع

 هنتطعا ذا هركسأ ئثلا تراس ردصم مفلاررتسلاو #3 رتسوبغ نمسانلا نورتسي و 2

 2 5-5 5 7” 5ك - >ٍوض عك ا قع د 1 م اح لص ةه 5

 ريس ىح - هلا نا ثنا ىو هددت ات ام 0 طغت ىأراسووهرتسس أف

 يع 5 و وى سور سم سو 8 و

 0 نوضلاو راسا علوتدازاو هاش مىأل عاف نعم لمعفريتسس رتسلاب حي ||

 الوعفم نوكم نانو هدسسنالاق ار يما رخ الاننونمؤيال نيذلا ني 200

 رتاس ىععانههاروّ مةغللا له لاق ا :؟ىأأست :ًاسمدعو ناكدنا ىاعت اوقكل عاف ىنعميف

 ى ا نضةنذال ناحل "[اسآ رامبل انين اطلك ند نارام مط وأتو

 لاقو مهذتفةددشمءانىف هاا صءعبهكت انآرثك أ ا ارباو و امنا ناس ةروس

 ىأاروّ مابا لبقو . ديعلا نءرتسسهنال لوم اهل ىلعءاجوا هذ اماروُمسم نعم باعت

 نك 2 يم كلذددارب ىاثلابر وم 5 باح ىلعاا

 تممكلالاك . ةر ةريتش ب ةيزاحلاو فرفع ىأريتسوروم لجو ارقوم اذ [ىفو
 9و عوض

 رئاتشلاةَّنعَرملا فرح تسلا هيرو أدعو
 3 1 هل هل و دع نق ع

 فاشسللاد كنار هركسكهرتسو
 و 9م عوز 4م# دى دس دود ه نيكل

 حاجا اهييسيامىرخاو #4 تخم هربت لجراهل
 مه م

 دل مص 89 سمس س5

 راتسأ عجلاو هيرتسام فورعمركسلاو ىل ارعالا يان ءلوالا رسال

 ا
 ما كك ا ل ا ةراتست اذن راسو روءشو

 وه 9 سس مس كه

 راوسا اولاتو رتسلاكراتسالاو ةراتسلاورتسملا وةرتسا او 3 كارلا 0 ةراتسلاو راسا

 س7

 هبايَوكْعألبَرايأثيدحلا فو ريراشالا اهو مقالا هبل !ءرر شرا ةرارش *ااولاتو راو ْ

 ىةماظءالاكح ىهورتسلا نمةراتسالا اهكادَسميئراَس انتو ل ةأسحا ىلع

 رس عجب رانا ىودواو لا هيفالا عهستم لدقو تينا انتج قالا وامتتلا ١ ةماظعلا
 د هس ضن دك عد

 هس وكس اريقس ناك | ذأ ع نحاصو حدو مسك ذدبو يدب تالفلاه : ىنارعالا نبا انا ِ

0 

 عجالا عمهتالفةريتسامافةريتسورب:سوهفارتسرتسدقو ركسلاوةراتسلا ندوهو لةعلارتسلاو

_ٍ 

 ءايحلا ركسلاف :رحالورتسنال_ةلاملاق :ووحلااد هقهب وبسس بلا بهذام سو

 هيلا لفعل 2 ىذام-ق كلذ فله لجوزعهلوقفار نلا لاكو ا او
 ا - مس م

 هر "اك اهلاطياضهسفنلار هاه ناكاذا رخو هنا لوق:برعلاو لاق لقعلا ع نم داو
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 دعب دن |لمقىأ هد تايم تاهلة طبت نأ لبق يش ةيبذلا ن د لحرنع

 )لالا ل ,وطلا طيسلا لاج رن رتل ث ةهسملا ةأرملا5 ةرطمسلاو يذلا
 - ء١و 2 مث

 رطسدسأ او دنماو عد طضارطيسا ىرهوكا 8 ا اك كيد ذاوىذاملا
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 تسلءاتلاو ضرالا هح ل لاول تارطس لاح .وىرهوملا هن :ولادنعدتعىأ ًاريره لام

 تارطبسفءانتلاى :ربنيالاق ركذملا عجب تالاجر وتاماجنمسهلوقكى ماتاو ثدنانلل

 تراسلاجلا مهلوقل دب ةعاجلا ثينًانةئيوم لاما 7 لاه ةفصن متار طب نالثدأ انملل

 هطلخ ىفوهوتالاجرو تام ام ىهامناىرهوملا لوق رع ا

 ”اابامأو 98 ل رخلاجرلا كلوةلءلدب ةشنوم ةعاسجالاج رنا تاناه حت الابر

 اولاكا ناو هن وسسلاف لاه ءانلا ىلا مالا تا رب دم ماجلاو ماج لل

 موسم ال ةركذم ىو ءاتلاوفاالارا وعم تال وتاقدارسو تالبطصاو تاماسج

 ولو 00 اوما ساو ٌكملاءامالا هذه ىءاتلاوفلالا ندي رب اهورسكم
 ىو هاك ور

 لد ءوطااوطابسسل ١ ورطمب#سل أو طمس رطب رع و ءانلا ولالا عمجتمل اركي ام تناك

 ملاك حاضتتلاءاملا ىفادبأ ارث ارت ادجقنعلا ليوطرت اطلبها لتمر رطسسلاو
 وهسه < م <

 ةراعست اذةقانإ( رعس  ةمقتسم هلل ترطبسا لاه تماقتسادال ءااذل ٌترطمساءارغلا
 و ساد از

 عار 0 1 ل واب نيج خرا بئر تقرا اهلا تنج اهنملسو

 زرابلاماتلا ىأب تما ليقو لدتا لبقو لسرتسمار ركسمل (١ 5 ا ا

 سقلاى الد شنأو ماتدخل بالا ركبسملا فالكلا دايزوأ
 مودع اه هعودءود عع 7 0 ءءء

 وو رخو [ضالماذا 0 هنابضوملط اور اهلثمىلا
 2-_-ك_

 داء اعد 201 موو هاه اس همم عه م27 تاعدص ه

 ركيساو صخرمأن ل .ركيسمباشو تلدنعاو تماقساةيزاجلات دركمسا ىرهوخلا

 لاق مولاطتبتاركباو ىانعتلا نعدنونجو لك لال تابقلا

 مد سو هو

 ةمرلاوذد لاف لسركسم ىأر كيت يسرعلاو ا با اذاج افاق ل سرت

 سلس و م عه)9 .جهدودس 0

 يا #23 اركمسم دواس الاعووسأ او
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 سالثمدتماو عد طضا لحترلاركمساو نه ردقلا لكك تموهفلاطو دما حلو

 هَ اعدعد - و ع هه -8قعو -ه 1

 ارتب رح لدعلاك تاكو 5 اركساو راحنادهلا اذا كامللاو



 8 ظء 0 ةارلا رح نيسلال صف ظ ' 7

 ْن 1سأب الثد دجلا فو بد رعاذب هولاق ةوادعلاربسلاو هلاك ةاودءاهش امءا.ةعملاق

 مم هو سدي مسو

 ةعاجو ريكساذتلا هيفي حاس ٠ نمحاولالا ىث لبق ةروبسدك فولجرلا سي

 ا 2 ص ودرس

 الا 3 فرار فق انشنلاو ًاطخوهو لاق ما نا

 باييلا نيرا ااو د ريسلاوتايشعلا هرواعتىتح دلع ثدللادشنأو رّدصلا نودر' ظ

 ورك قاما

 ممدص

 وءوس:9 و ما ص و سو هي © سس

 قريشم ىرباساهيوصع ىلع 3 هن ا

- 

 و هو 2 -8و

 سرعت زمهلوقيىرباس ضرعلْمما فو قسيس قيقراىرباس ضرع ىرباس ق بقر لكو

5. 5> 9 

 رعاشلال اق * ضرع ىدارهمف بحر بايثلا دوجأن مىرباسلانال هيف علايالاضرع دا هيلع :

 قيقرىرباس 0 شدعو #2 اهلعألسلا ىكسشيال زن
0 

 .هدنم قير ماوس ف سابعبا لعب ًارتدان' بأن بيحتودسفو 5

 لارا 9 ا 3 روباسىلاةيوسنم لد «يباسلا عوُرُدل هسقلصالاو ربات 31 ٠

 <مدد أ 55 8 هس م ا

 دشنأو ىلعوبأ اكحتوربسلاكوبق#فلا روربسلاو ىرباسلاو ناسا ةفوكلاومدوجأ ا
 م

 ع5 سم سو7) 9 وو

 اروربسلا ل اعلاواه احن ما منام وذ

 َت سو

 هلوقو برعم نع تربو هدب رم سرصا هدنسنا لاق

 9 5 ع 5س+<+و

 )2 ني عما. سن ًاهتروب * سن ”ًرولاسرس سبل

 دسللاق ضرأىرابسااو داي باثوكي تاور مساند ١ اروح
 س وأو 5 0-2 ان حسو نيت هع اع ١ ع

 مداوقلا قلب قانغإلا ةفليسم 234 ةنمز اةنجن قران تلا ىرد

 ةءاضماردسالا تعلن هراعبسسلاورطبسصلاو ىنملا فاسبنالا ىرشبستلا (ر اديس])

 حاملا لاق رعت ة سم ىرطبسلاو ىذاملار رطبسأاو ةّدْشلاو

 2 قى م دي 0 مو ع اس

 ايف م ىرطبسلاو رصلا أ رصلاةيشم هرعمداور #23 رزمة رطل وحب 03

 ةمم دس 0 0 2356 3

 ملارمسح سدل هأوق )2
 ادهاش ههعمىفتوقا.مدروأ

 ظفاي رهتمساروباسنا ىلع

 [.ىةمر واسرس# تدأ

 نعمان أ ىقروي

 ردم ةدامهاؤملالمعأ

 موي كم مأ لطدتلاو

 3 ارطبسلاجيو رطسم لعب هي .وسسلاق ل ارطبسل او ددماو عرسأ رطبساو رتخت
 5 صصص هةم دءو هدم 3

 فب رسولا ستساعد دوت رنا سوا طيساو يسكن الو هع ريش

 نإ ماوه <09 هئى © 3 - و ه تدم هد ينح 5

 تر از اوترفناواهل ىهف ترطبساو تردو ترق 9 ىهناف هيعمل نماهود أل اقفاهد_ ةره

 تاامو عاضرالل تدّمماى وي لا عا ل اه اهلتماقتساوتدتما ولسا ىعم اهل تسلف

 ةيسعدملا نم اهودأ هلوق

 اهعمناكةمعدملا لعل خلا

 هب عشك اريغص ةرهلادإو
 0 ما لمان مالكأ اةمقي 5 0



 نإ. نافع + ننال 3

 : لاقف قارعلا نمير صنم دعب .دالا لعأ ع ملحد لص تققو الكل دابزو "لان راو

 يك عد

 4 «يودبتلاكولاق ةئيهلاوكزلار كلاب ريسلا لاق ئرَضْفيب-اامأو ودب اسللاامأ
 رع لس 4 ل م ع 5ع

 | اند اذار يسجأ 1 هندي هيصخو هلع بحى أ نالفرسانبعَأ

 20 وم سد

 !انسلاوةئيملاو ءانمسلنسجحناك اًذاَجَسل ان بحل هنا لاقيو نينعجريسلا تلعشل هندي

 2. 8ن 39 مهو ع علو هه

 ةليهلا نحربسل و هع ىأهريسو هررح به ددقورانلا نم لجر حركي ثيدحا قو ثوللا

 و س صك

 رعاشلا لاق ةئيملا نسحب ناك أذل رولا نسح نالفو لاجلاو
 ه »ه 6و

 ءادرومهدلاوربس ننعم نة ارا
 هم ذو 9 2

 ءاسملا 00 ,ال أو د يأ رح أ ىريسو

 5 وه

 خبار ءلاىا 1 لال مي ايار

 1 علو
 0 هريغةدشور 3 0 ها 000

 زعاشلا اهو ههشوةثيهبكأ هب ًاربس هتفرع

 رابثلا سانلا ىلع ىلع 5 لددش كى رضما نباانأ

 راج اة ه هدالوأ 1 5 للكل اودريساماع
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 بدلا قد ىلع هيلدا ةئنرلا نسحربسلاو ا يا جااتلار

 نقر عماضي ًاربسلاو اواهمد لس نمامولو أ اهمكو أب ادلا مول تفر ءامربسلاديزوبأ اعيش

 نيام يضل وءابلا نوكسبةداب !اًةادَعلا ىهو ريس عجبت اربسلاو نرمي ب وأب سةبادلا
4 0 

 ىلعالا الملا مص مة ثيدحلا قو سمنلا عولطملا ودعنا ملبقوحابسصلالار ا
 0 ا

 تاعجبا كل اىضملا فلات ناىلا همهأ ًافهيشتكا نيبديللاعتب ورا 0 دعب دما

 تاريسلاىفءاملاَدد تكا * 0

 هللا ل وسراماعلخدف مالسلاا ماع ةمطافحاوزثد دوو ا اوءاتشلا درب دش عب

 ةضص و 9 < و ب

 لاقو دسآلاءاسمسا نمريسلاو هنمقتشملاوعلا 3 ةرسو ةريسدا دف مسو هيلع هلا ىلص

 «قدتزفلا لوقف درا
 ماو ص 3155 سو تت ره < هدو <

 رسال اسال فردا ىلا 0 لا ع

 لاق



 5 (ربس) ٠ ءارافرح * نيدلالصف
 هك 2-5 5 2 3 7 د -و ماع هل

 نمر اسن ري نانوج و ىرهزالال اق ىنلافهكهنع ناضا سل بهذمالد ىهذهنالرملا
 وو هم 5 ةوّح <

 همرلاود لاق ا ران ا نمكارداولاتاكلصالا فر هن“ 2 نمو ترأس

 5-0 ه هد 3 2 هو ه7 < هما

 لبارع الع اند مه سدأ ىرص * رفقمءام» نمترأسأ | عنردص
 تدع س

 هماعط نم نالفراسالاسقيث يللا نعتبر شف ضوملا ق رسام هيه د

 تزواحدةىبلاةًارملال اهو و :لكذسقب 2 هس ةيااذا كاذوارؤسهارش

 ر وثنذس جل |اوقدنمو هر 0 أهمف يا
 0 و

 دعاك ىثو ةروسا مف س رسكلا نم #2 اهرازا لحنا شعم اذا

 مو آ9ا سأل سد

 نعءااقيوهروسبرشنسنلارأسأو تيارا نعاهدوه دعاك مو هلوقيدارأ ظ

 ىلالهلا تد .ىوردقو ايش ةمقب ىأ ةروس فو لصف هياسسحن مراسأو ىقانعللا

 دعا ىهوترؤس اهيفوا ديد 23 اهقاطنل ريال اعمءانا

 لاثمأ فراس عمنأ لع اوفا ةغللا لهن اف 0 سانلا رئاسو ةوقام أولا ا :

 هك
 هوو مىروو هد ع :

 قابلاوث انلاو اهتمقي أوال ةيوسوارؤس ترأس كاوقن مقالا ىعععضوملاا ده ْ

 اذارابأ وراسل سايعل اوي هنعىو راسعف كار ءالا نسا لاق رئاسوهفرآسي رأس نمد كو آ
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 0 اسلامدارأىردأ الف لاك لاق رب اسوهو لاق مث 3 نيعق ةاوراس أ وراسل ءجر' اسوهفلضفأ

 زومهمرت اسلاو+سقانىأ ماعطلار اس ىلع ديرك الضنك ءاسنل ا لعدشد ”اعلصق ثددحلافو ْ

 ةظفللا هذ هترركتو ميعصن سلو عسجلا ىعمىةيوامعتسي سانلاو ريثالا نبالأق قاسلا

 ىععاهلع-نارقلا اوس نمةرولازمهنم ١ لضافلا قابلا رى كايوس ل 1

 ناروستتا رقلانوزوسلاو نوسغتكو لالا كرك ةعطقو تار قلا نمد

 ريس ثا رسو ركل اريسلا 6 -( مالكا فكاهة نمدوكا

 رف ارو 1 1 هالات يسلاو هلع ودعا رتسا»

 لاكرانلا تدل سوو روع ةرعسل هسا وهراد قمرا رسم ريسسم و 4
 - 9 سم ه 2

 ر الا ونور ترابا لكوازال 1 هريس أودربتحأى ا كبك يسأ جو[ ديال اركي وأد

 3 باسل لعاب 5 اهرب شعيل اخ راو ردو باموابستلاو ظ

 يع لكو 03 ارابسلا ىرباسلا ىلع #3 دشنأوحرخلا لمح هليتقرابسلاوبيذهتلا
 - ا

 هج دو تودع 9 تا < ه ءوع حاهول -لهسدم هو

 سما ونْولاو صال ايلاوبسلاو هربختو هريسمت دج لاشي هن ريسأو هنريسدقف هيررا[|
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 يواقملافبوقعيهدشنأ هلوقو ْ

 - وس م و9 يتدد سس و هر 2

 اراس .دالابكرتة رقلا برش 3 انقوسنلا رق نرطلالا
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 ثيدحلاق و 00 دمراساو د ١ عجبفمار , الاوزان ”الانرطتر بلقلار اسالادارا

 سايقرب غىلعر اة عتلاو ءاىالا ارعق ىف بارمشلا نمأ شوب[ ىلاو رسام رنا دا

 رثواال سابع نب لضقلا ثد د_>فو را وهنا ا راسم هس اقذال

 2 ا

 قلمعتسست و ا دكا ناسا كر دخادو ىريغدح ”الكرتاالىأ اه كروس

ٍ- 
 منع ه2 تب ريع

 لغلق ننءاجآمدخ ًاوهو بار“ أ نمءانالا فردي اسل>رو ا مهريعوبا ارشااوماعطلا

 لطخالا تسد مصعىورو 4

 8 , اباهفالو روصخلادال 03 ىمدانس ”اكلان عبره براشو

 - 20ه

 0- ان

 راو ةروهشملا ةياورلاو ا اروسانالا فري كيال ءانعم زمهلاب راعسنزو

 قءابلا ]ل ثدأامناوىرهوملا هيرامشي نم ىلعدير عملا بتوبيواذاراسن مانو اع

2 5 

 ص

 ١ اهريغوةرآغلا روسو ل ياجإ هيمو ئثلا ةيقيرْولا (رآس) 0 ةدلمهملانيسلا لصف )





 (ربيز) 2 ءارلافرح *«:ىازلال ضو ا
 0 هس

 سل سوس 9

 ةصخال ناك لام مسا زو وزلاوىرهوملا همايأ ىف ةرما,ءاروزلا مدهرشعجا أنا لاقي وكت

 لافو ىراصنالا حّالخلاْ ا

 لاملاوذناوخال اىلععبركلاْنا #3 تيار لنا

 | ارم 5ك 1أتدكى فاشلاثن دح فو رايز عج اولا لا ضر

 ةيادلا "لير اطربلا هيدسي ىان_ثوهوتبادلاراطُسلا ديرب بامر اوهاملاهمف لمعي ىذا بما

 - مانع كيف

 لج ةيادلا 0 ةيادلل ٍبيلاكعبلا ردا لحرس انشا وهو هنعَح ىولي ىأ

 | اوما ىعش .ال السلا هيلع ونال لاك ىلا ثهنثانا ثد دا ىفو اهكندفرانزلا

 مص هوم

 ناك :ٌلكو لت وداقسمل تمعصتسا اذاةبادلا مف ىف لع ىش 53 انزلا دسالا مف قرا زلا لعد
 ع2

 عافرلا نبا لاق ايزو راوزووفمسحونوةلاسالص
 < ه7 سود مو

 انايغطوار وج ميفاو ةارامل « | ولع دق ماَّملا لهآ اراوز اوناك

 ُبَدَلا هيّْزَمكىذلا ل ملاوهورعوبلاقو ةيادلارازك ةمسعىأرابز وراو ز نارعالا نبا لاق
 -- 2 ا

 قدزرفلالافو ةرو رأ عجب او ليتل ن نمُّبةطاوندياليكريدصتلاو

 ارابزاب نمةسح لكحإ د انلعجدقو تحال
 األ

 2 م

 راوز عجب ىهريثالانبالاق ةرورانديدملايًالمكمما ارلاحدلا ثد دح فو
 3 ا

 37-22 و

 ةرو راب عضوموت دو ءردصملا هادبت عجب هنا ىدملارابزو

 يةدامو م 3

 رانلالهأ ةفصوو اموره داكمل 11 ملا

 اذكهريثالا ننا لاك هلرب زال ىذلا فيعضلا ظ

 ىَأ رالي نااهئامرتسقو يضعنا اور

 ءاسلا ظوفحما ولاقت هل

 متنوةد>وملا

 ىازرلا

0 

 سداسلا زا هيلبو برعلاناسل نم سماخلا ءزدسا مت

 «(هماتا ىلع هللا انئاعأ ”هلمهملانهسلا لصف هلوأ



 ا (روذ)  ءاراقرخ « ىازلالضف
 ا

 وه< 2م

 مرق انن مشيللاك انوش 5 مصالايانثجوميجدوزباذاج

 ركب سد روهو راعني دوعسسماب سيقان روم مالا قا د م دواعم نعيش

 اولاقوامهودقدقن ارنا اركي امهوةد سعو لاق نيدو مويوهو مويلا كلذ ىفلأ اونا

 لادمقتنر ردو مهاب ريس سكي كنون ذب تر رغت الفان اهلا ىأات ارورناذع

 ا تدح و دقوىربنءالاق مهلوس ف برضيرخ + كيرا يأ مهةنأ ركملاذخأو موملا ْ

 204 :ًاونا سيئر ارورلارعش لاهو ىرهوملا هرك ذاك هنا اودى ىلع اباغالارعلا اذه

 21 ةهرا 4 9 س و 2 255 يعل :

 مترا يعن زوزو راد 3 حدادز وز ذاروزلا نرقاذا

 0 4ك 0 2 8

 زيف رك: اموقلاربو زهلوق ميكر ر رب وزرلأو ممدن" دئىاموقلا وزاده لاقي و د هه هر<دروارلا موضع لاو لوزا غال لاف

 موفو موقكر و زو ريمأو لاق موقلا ىهأب حاصر ولا كار ءالا نمأ لاقو موقلا

 رم دخود اك ىعع 0 00
 0 0 مهمل اددمل ابو زلاتوملا تودوسي 5 مهن ةداوعال لاجر ىدبأب

 ىرهوطادديناو 0

 -52972و 22 هم اه

 ارو هرب وز ىرت ىتح د اروزالا سده كابرس د

 ب نيسلاىازلامشنوزةسرافلانوجورتصلاة وادب

 يو ةتص و نع م 8و مس<

 ناكلاريزلاو و نمديعاملك ةدصووأ ص نوزال تفكع سونا تاذ 3

- 

 الا ارب زو نطت رايس غ#ُ 0 فس اب تلح نحنا ةئمطخلالاف

 بيو ماتم هزملاريزو راتوالان 8 مهلمق مكستسا ميلا يل راتؤألا نمل راوزا عجلاو :

 ه هود

 مغلاولب اللا وسايلا نم ةمضطضلا ةعاج ااا ُبيسَحرورلاوفورعمن دوي

 ىاطقلا لاق ديد ثلاريسلا ف جهلا لاول
 -ص ع

 ةخ-وو د هس ا نير تم مىميددع سو

 ارغملا لهم ىلقو د ارو زاب ىف
- 20 

 لاك عضومةَراَرو ةارسلا در ا ئةنودئ :هبرصنيرلةديدشلارو لا لبقو

 :.و ل دوه 2ع 0 صوم ج2

 دعسلا هل ةرارب لحن د ةردمو لا نعطظناكو

 هلواهنمةراّزلا نايم ناكو ةريبك هب رقرراَرلاو ةذورعم نيرو روصن مو لاق

 اهةابقرارو زال“ ءاروز تيعنقرشلا بئاس,با قدادغب ارا ة ل لمو فورعم ثد دسح

 ةخياتلااهركةرذنمل نين امعنلا اهانة ارادوا ا ب , هادو ىرهوملا

 ومهم لا 0

 لئثمةهضفن 0 انههءاروزورعو أ لاقو عراك سملااهفاك افءاروزب * لاَمف
 ك0



 اذك ىذكلارو زلاو هلوق

 ها ماةملاررحو لصالاب

 اذكملا نيزاو زار و
 امريفىا ازرلأ مضن  ىل صالاو

 رس وءاقلاوج املا قو
 هلوق طضاده ىلعف

 مظ تيبلاىف م-مدوز

 نيروزلا موب كادكو ىازلا

 ه-رشو سوماقلارطناو
 ىسعم مأ ر رحو

 (/موز) ءارلافرج و« ىازلالصف 5

 بو اريج ن نمحالصا لكلوةب ىبا رعبا عمو ئتنإ جحا ارب تفك 1! رربوزتلاو ك 00 2

 قرود رتهردصفو هدو مالكلا حالصارب وزلاو امالكر ورد ورا دهاشهنمو و رورو

 س7-5 ع

 يروا هش ونا مادتأو ترج انفع لاو ناو خاب ص غال

 كاف ىلع ءلروُراان ؟نفتزناهتو هج كروز ىلا اهي هتفن دقحوه سفن ىلعه سفن مم ا لبقو

 ويص9 ودة -

 نالفةداهش تر وز مهلوقو 5 دما هعط دس روز 5 ىأ ارءالا نئادشنواريلع كمه أ ىأ

 لاَتَعلا لوقري فت ىلاعجار
 وعضو ىادد م لا 2

 رو تال ةوسقانيذو بلص 35 هه_ندوعأت دوع س انا نو

 وس 5 سو:

 فعءضتسا هنأ ايدل راو ترو رواق معْصَت نالوانتوسةاومعنالىأ نان دعوبأ لاق

 نوك لا اوقأةعرأ همفركب و لاق اذكو دكه هملع و 00 ا بكدرب ورد

 ديزو أل اكو هيبشتلار ورمل موكا لافوتبذكلارواوزطابلاوبذكلا لمرور

 د 65 سامع

 مالك اطار وتلا مسالا لاعز ا ااًثرورونم هاو قب وزتلاربوزتلا

 ال1 ةداهترو لاذ ماكتب نال قو م نآوهو امالكر وريث اسنالاو هريد-ةنو

 و

 ْ عشا تيدحلا فو ردصلا ور م ل. قسشا هنكلو مالكلاربو تنم «ةةتئالو نذكلا لوقو
 و

 روترلا ةداهشر كسؤر ركن دقوةم.-هٌملاو لطابلاو بذ كل رواد سلك طي لانج

 ىلاعت هلوقل هتلداءاماو هللا 3 ارمشلاروزلاةداهشتادعهلوفاب م فرت اكأا| نم ىن مو د 00

 رو راباهمتومسفر وزو َروُرلا نود مشي ال نيذلاو اهدعب لاك مرخ ا اهلاةقا عمنوعديالنيدلاو

 دوم كب ياك

 نيذلاو ىلاعت هلوقكلد نمو اهلطبأتداهشلاروزو «سْفأل بروز امان ءريسالافو

 نآالا اذهتفنك ىردأ الو هد .سنبا لاق وهالاس لا ا:ههر ل بلعت لاق ٌروّرلا ودهشال

 ىفءاج ىذلاو لاه باج نأ ع نا ا يرارعل دد سل برام ملا امدوهللا سلاعمجدب رب

 وه <

 روزو ءانغلا سلا انهو لا لس ةولاك 3 هيه جيم ٌكرشلاةءاورلا

 ق8 هس م هو« 9, و م

 0 لكاس ثوزلاو دوزلاو ممم ارو مه ديس م هرب و رومهرب وزو مولا

 ونالاف ىربنبالاق 3-3 مالا اندجو ميدو رب اراج 2 ىلتل اناغالا لاق ىلاعت هلل انود

 ةءوم

 هلءقدشنأ اورودصبم نبى !تبيلانا نينا نرجس دبع

 ه-28 ع دوم صس مد و25 ه- 2

 0 مويداع 31 0 8

 و 25



 ء؟©0 (دوذ) ءارلا فرخ ب ىازلا لصق

 ىانير ورم دنع عر ف ؟ىلام انهن هللا ىذر نافءىلا تاسر أ ةلسمأث د دحىفو
 35 اوما #3 رعرعش نمو ىععراوذاو هنعر ورا لاقي ني دارا

 - «ء ع

 لاك سوال دكا 1 اا ءالا نا ليم اولا ا

 و 3 نو

 ودعلا لا5» و 4 ا ا دج ا
0 

 ةرته لات تيد "الا هور ار
 دهم قل 7 هم 2 هو 2 1

 مم !كبالط ىءارم 0 7 كتصصا نمر ركازلا مرات تاع

 ربازلاو زه_هلاننام_ةغلارت !نرلا ىلارعالا نبا لاو ءادعالا ضرا,تل> ام دارأ م مضعب لاق

 ةرأز و بايح ال ادارأز مجبل نموءادعالاد ارز مد نفنيه-ولابىوربةرتمع تس و لاق بدلا

 3 مدس ماو 8 9 0 ومد

 ءاناطاوءاملاتا ذعار اوال رورو اهاباددا تعال ءاذو فج نبا لاق هادم
 ةهص رك وس

 راياوراوزل عباورتربفل نوم يدحدي ري وءاسنلا املا ىذلارب لاو هجألاةرأْرلاوٍبصَقلاو

 طلاب دل ال.قو ثنوملاهيفصورال مهضعب لاكو دير +الاوترزودايعأوديعبايز مةريخالا

 كلذ سس علاوي اطوال يفع اذاء ,انرز الخلا تيورطابلا فز

 ه زر و289 <
 لازبال يدخل و 23 هلي ممل يزل تق #3 دي ورلاك 3 , نزلا عمجباو نول هنرابزةرثكل

 5 د ه6 مو م

 ب ىذلا لاج رلا نهرب را ريالا له فثيدحلا دأب وهسلع كتي هداسوا راك 9

 ىشغالا لوقوواولا . 500007 هنرايزةرثكل كلذ ىعم نهتسل اثوءاسنلا هن دام

 موو مو -ةءمصص ص ةسو < ه2 أ ع

 اها عد, نفوسنا ةفاحم دع هوصناهب كيري زلا ىرت

 رئاناهبورمخلا هارب ل ااوأمعب 0 .دوُلاريز وقير مغلا اهل

 مع سوو 8 < َن 291

 ىريزوادباهريزا دهأ #23 درا ةيراخ ا لو سنودشنأو
 م

 موقودوز لج د لطابلااةداهش لمقو لطارا ريع لادا ناسازاجادزلا

 واتسؤ)و تدع) رت «ذ
 م 36

 هنمو هيماكشي نأ لبق فهما وهلبقو نس ليقو بذكي ؛ هومرو رع دورو نه مالكو 7
 8م ن5 م

 تروركنك ةءاور وركب واهب ىةيسسالا هلوق دير

 عده -9 دك و هةر
 ىارو رم ماكو احالصار ربو ورا وتءةلصاو تاه ا ةدعاسو يملا ا الكى سفن

 ٍَه "8 7 «# و

 ئ هود هم 4 ١

 لئاشرلا تاكحم نءاجتروزرت + دا لا اريمأ 1

  3 0١برعلان اسأ 6)



 نال عدل نيا لحم با نال نيالا ور يسرد اد ار ا مر را ا ا
 "5 3 اا ا م 1 : 4

 (روز) ءارلافرح « ئائلالص قي

 ل اي ءدلتما كالا
اوزل اوهتلصوح ت التم ارب اطلاروزو

 تش 17 ركل | تالا اريدصآلا نمد-شيلء>ر

 5 ف 2 هم دى 9ع 2 .- 5 سف 9

 لخرو مهد.سووهس رموقلارورو ةروزاعجلاو هلوستصفل كلاس ملا ب صالتل

 - _ء 3 1

 اذالجراللاقيب املا اذه ثدللا باك ىتأرقىرهثالا لات" رصقلاىلا ظرلغةراوُروُراوُر

 5 0 د 5 1 ل ا .:
 هناياوصلاو ةركسم فرن اداهور روصتمو لاك هيراوزوراوزل هناوهامرضصقلا ىلا اظلغناك

 10 ل : 7 220 ا فاو رش
 روز هلاموةميز علارو زلاوام_هريغوفارعالانباو ورعو ا كلذ لاف لاكن يارب هيناو زوزاو
 ه0 ع م ء_ 3 َْ ع ع م و 2 1. و

 كلذود سعى أن ءغفلاو بوقعينعمضلاه ملا عجرب ل_ةعوىآر هلامىأ ىععرومالور وزو

 2 00 يا ار ل 2 لا
 مهل سل مهلوق ف ةد سعوا هبنك ذاهريغفهلريزال دارا ءارأو لاق روصالو هلرو زال لاك هنا

 3 .٠ 0 تااهاق © 050 عود < ع مكان رتا# عد 5 م

 ة.سرافلاوةسرع انيب عقو قافو اذ هو لاق ةوقىارورهللمحوى ارالوةؤوقمهل سل ىآروز

 ١ 5 ا دو ة2- هد 0 0 2م 2 اء و 3م 0 5 855

 رييكونا لاك ةران لا نملعتفا هداعهرادراوةراوزوةرايزوارورهرو زرهرازو نورئانلارو:للاو

 : >6 نس اج مولا و هدو ا 0
 لضفملا <« ركلارادزرهتردراو * هةحانس دريعاش تا>دؤ

- 5-5 - 2 0 53 2-000 
3 

 : ١ ظ 00 20 0 2 عم 2 هم هي

 عج و هلقو عمجلل سما ةريخالارو زورا ورو رور موق نهرب ارل-حرو ةد>اولا:,1لاةروزلاو

 ١ ه2 . ىوهبرع هي رىهب مورق .: فمع يو 4 0 5: 1 وى . 4 3 و و م و5
 عج اودحاولا نوكي رورءاسنوروزةامماو روز موقوروزلحرو ٌكروزبىذلارو ناو رئاز

 لاقردصمهنالد>او ظفلن ثوملاو رك ذملاو
 : د و - - ا ل و

 مال نع ةئءعصالا ه-ذم 2 ىرالىذااروزلاببذح

 موتني 9و ءءء ت6 و < 1 2 - 9 2 4

 روزلاتاسفلا ىدامتاك * رومبشكلانويشمو ٠ .روزةوسنؤلاقو
4 - 5 

 وى هم وهذ 7 7-2 » ء « رب ' 5 .٠ سه ا عرم ى؟

 روروروزةوسانىرهوكلا ذوعوذناغكرك ذملا فكادكوهءومسس نعروز ةوسأ نمةرن ارداصاو

 و 2
 هذ ى اه ب

 : هع 0
 لاك روروراوزل+جزو تارئازوحورو حو: لثم

 وب م2 ةيياا م0 0-0 1 ل
 امالك ىلا سنان عوار وراهل 5 0 !ماهلع اهتعساعاذا

 انالفاوروزديزونأ رئازللروزملا مارك اورئازلا ةقارك ريوزتلاو اضغيمهضعبراراو رواردقو 0 ل او وا ان را ل ا ل يا راف اع ففعل
 كم 21 06 2 ع

 نالفراز ءمضعي لاو هترابز وحل فرعيوهرب ارروزملا مركب نأريوزتلاو هومرك أوهلاوتعذا ىأ
000 0 2 0 : 

 هتلااوئسس>أ اذااربو رتمح اصموقل اروزدقوهتعلامى!ه:ءروازتهذمو هيلالامىاان الف

- 
 2 . يا ما . و « ع 85 3

 نمب وعش |هرازقةيزملاهيدرواى اب وعش هيرز !ىح ةلط ثردح ىو ةرادزلا ىلعهل»-هرازاو

 م هم . 8 م22 12م ود هع >9 ع

 كروزاناثيدحل اقو ةرابزلا عضومرازملاو ةرابزلارازملاوهرو ثبت أ هلاسورازتساو ةنذملا ءانيس |

00 . 4 4 0 75 < 
 مانوم اص غعمونو موصك مسالا عضوم عضو رد صم ل_صالا فوشو رب ازااروزلااة-كلع

2 
 06 ا عا ا )وف وم وه : : «ت 5 8 دىوادص 21
 *« ةرورىلعتدروكامو « رعاشلا لاهراروزالا نموهودعملاةرورلاولاماذار و ٌررور و

 06 مسد ص . 0

 مدس

 ادعس ةيُتسط

 فو

- 



 0 (دود) ءارلاف رخ وِ ىارلالصف

 وه ت2 و يي 200 2000 كي 36 0

 ردضلار وزرلا * ليضفنروزلا تان نعاهقاخىف * ريغزنب بعكديصق ىفوىرخالا ح ورخو
 مده ىرد

 للاضورأ ولغوركملا لموهو] كاتيرسلا روزلاواهرطوعالشإلاو ههيلاوحامهتاذيو

 م - هى

 هزم نم هيف ىرسفهمقمل هزمعيفهزد صح وعش همأ ن طن نم يصرملا سب ىذا لب الا نمر
5 

 و8 2

 رعاشلال اق رعقلا ةد.عتلاركبلاءار 7 ون اور ةيقتسمريغخ ارو ورةكر رو زوم هنأ لعب 01

 يملا هنودئوطتو ماقال 2 ةلاظمار ورفراحلا لعد
 - 2 ىت

 95 ته

 ئنغالا لاق دال

 1 ل ار امتع ف نح ءاروز 53 اًضرع تمص ادقاهلارايد قس ا

 يوظف اورو ٌراَروْرااهيفةديعب“اروزتالقود_.هقلاو :تعسلا نع" رئاماز 1

 ر وات ءهضعاأر ةنيسهلا ٌباذ مهغهكن ردات اذا سمنلا كتر و ةىءارغلالاقو

 ه2 ف ا ةم 8س سم

 مهفهكى ع علطت تناك امنا عض وما ادهىاعراروزاو لاق دا ةوروازتنديرب
 و 5وس

 نعر و ارت شفخالا لاهو ملهميصت الف لامشلا تاذمهفهك ىلءسرغتو مبدصت الق نيعلا تاذ

 دشنأو لقى ًامهفهك
 ومو < سلو 0 وم 8 0 مود

 ا رشا سجايا ىس 3 3 و ورااناوه منَعْىَدْنْلاتدَح *ردهعم دلب ىلما نودو

 5 مد مد# ها

 رظن ىذلار ألا ارد ”أشعللو اهلملءاروُز س وعلا لاقن وردصلا طف قلل لاو لاق

 ةرورةقانوروررعبلا هيكل 'املارعبللوقتبرعلاتعمسىرهزالا لات هتبعرتو م
- 

 لاركدلاق اهتتحواهتتشلاههيعرت وم رظات ةرورةقانو ةظيلغة بوق

 17 ريىتبسلا شك *5 2 رو در م در 2 و

 4 رار وا هسفلاقد :وةديد_ثةقان لعكأ مدت لعد مجول ؟لاق فرع ؟لزالاوترددعا |

 اهمفلاَش ودمر اهب بذل لل نا و وزدقان و ةدصاقريغةالف لعءدارأل اشو ل

 را رإ_صوعل !لاقبردشي يزسس انادا اطلاروزديزونأ اهطاشننمرادوُا

ذالاو اهحا رفلءاملاهبف تاج امواولاح وتفمناطلةرواَروُةوارلاوروُوزلاو
 ع نعرادو

 ا انوي واو ااريو زا هنعراوزاو اراروزا هنعروزا دقوهسذعلودعلا
 ىمملو و ىو 8 هس

 هسش هل لجنة نمير ولورا دموهو ته فك ءروازرئرقو قرح او

 ةغانلا لاك حّدَقلاءارو لاو ا

 نب ص م7206 9

 عناككسملا(تافاسفئار ورب #3 درصمريغتهشاماذا قسنو

- 

 000 ا 222222222222 22 2 يبيت ب بيب _-_ب7ب7ب7بت7ب7ب7ب7ب7بتببللا



 لدقو ةعلسن.هلا ادبعهلوق

 هلبقو لسنا
 صمنقل !ىلع تودع دقلو
 ف هما

 سورغملاةئملا طسو عذجلاك

 ىذت دم_لاطخبادلا

 (دود) ءارلا فرح * ىازلا لصف ع

 هر ظفتدعا ىأان اش ناف اذهب رهدز ال اقفهنماضون ىذلاءانالا,ةداتقانأ ىدوهنا ثيدما ىفو
 نموهلبقو ريثالا بالاك ىرطو ىأن رهزهنم تدضقمهلو5 نم كلاب لجاو هعبضنالو 7 هم ١ < 0 ماع ا 2 . 5
 ه9 65 ه هو 0 ا

 ردا 1تلقيت أ ايف دجينأ ك بحاصت رمأ ذاورمرسأو كوجورغصاى أ ئاذار عدزا

 | 2 ريرحلاف ةجهبلاو نس اور 5 4 نمهلك كلذ لصأو لاعتفالاءان نعةَباَعْنَم همفلادلاو
 َ او ةهمهع2768© ىهد

 عفاننيةلزيكلا نا كرك # هدرا نسكن اونيقكنأف

 ىهديعسو أل اكو تف ٌرعفةنابر سو ةمطننا 6 وسل كالو اماودنسعوأ لاق

 مولا 7سم وم ورع

 رهدزأو ةر هدزلا نيب ر هر اوهكلوق ن نم رفاىأر رهدزا ىعملافو ريرحب تيب دس ثنو ةسرعةلك
 ه هزؤد و ه 5و

 تيضقمهلوقهنمو كلان نمد عجن نائب راهدلا مهضعب لاو يلوا راو ورسله اضم

 ىومالادشنأو جاو ىو ىأىازلار سك رز نم
 احابطصا اهنملعاعرا اوُسأل 5 ارش ردنا

 راهدزال اورانوالا ىه مع ارسلان تفتح ال اوةياهحاصد_:عىلخخا اهلغىّتدحىأ

 ىأاهب رشد درابلعت لاك و هند نه مقر رشد درا دياي ةوانيس مرلاو

 ولأ لاك ر تكمل اهب رشاّرلاو ههيرضيىذلا دوعلاردهز راو ةيئان رس 217 اضن ”ىهولاع اهاّدحا
 و ٠

 ا #١ ا 6

6 57 

 رهرلاوتةلسقوأ تاغ مو نس يل

 يري مالا اس نو

2 2 2 279 

 ردصلا ماظع فار ا اس يل (ددذ)

 وهل فو ذوزلا جوع رولا اوراوزأ عببباو فلنا ن مرذصلا ةءاسجن وهل قو تعج ا ثيخ

 ه9 ب ه5 بمد مء- هد 0 2 م

 رو هردضن سنودج ق لس ادقرو زب لكوروراوهفارورروزرخ الا لعهس اج دح أ ف ارش نإ

 سل ضص جت زور كلاوخ عسر الد منوكب الالم بالكلاريغف وهو ءابناجرصعدقدل "اك

 نيهتلادبع لاف نابل بني نوكيسأو ٌقيضهروُرَؤ وك نأ أسرغلا ف يبو ةدسالاو
2 - 

 د 7 م يا مه 5 4 -ئ .

 سد رض ىط دددسنامللا نجر 2 هرور قضت اذغملا براقتم ةيلس

 0 و : 1 3 3 هه ا 5

 نيتدهفلا ىدجا لوددس .رغلاردصفروزلاوىرتاكنامللاور وزلا نيب قرؤدقو ىره دوما لاق

 جدرعو



 ء 2 (رست) ءارافرخ *« ىازلا لصف
 جب مو هلي 1 راقت زو دتنتتوس نمش حجب ضخ ٠

 زم 5س 0

 د د وس و رهرو روتلادب رانا ارآوهد_يس

 ةرعزو لاك ةرصملارهاعلا ةءارقنهو فل اايثدلاةاسحلاةرهر ءاحو أ لاق انتدلاةامملاةرغز

 ىفو اثر رعاشلا ىمسدنو ريعز رهزلارببغصتو كلذ ىلعران“ الازثك ًاونيمريللا له ةءارقىه و-2 50.9 6 ته 98 3 :
 اهره_ثذ :رثكو | تعمم رايس زوالا 4 00م ما رع رطل

 وهلبقو لاحرلا ع نم ضن الا ند سار ركرالاورهازلاو ار هزرهردقو ضاسلاون لارا

 مود 1 ِ

 3 ةرهزلاو ريثكسملا ضيالار هزالاو بولا قرم ضب اىأرهر لحرو ةرجهفضيالا

 ي د 9 ءىدع

 نع هولا يدق و رهز دحر وع لاه ذلا تيد نو تاولالا و مس اوهوريشلا ؛ضاسلا

 5 و ءهد عك

 ناو اًرهرلان ارعلا اوه هرقملا ةروس ثب دا ىفو حافتمر ألي لاقف ةغص عصب صاع حا

 ءادغلا هلءللا ىف "ىلع :الدحلا ا آثيدلاىفو ررامهتدح او نانا نانا أ

 مالسلا هيلع ل عشودحىفو ثيدهحلا فارسفمءاج اذك اهمودو ةعجلا هلل ىأ رهرالا مويلا و

 درا تاك لسوةيلعتا صوتا لوسيل 00
 ءارشر ار ماو قومألا ضي ا والا

 و

 ربشلال ون ”لابازلل ا ضيالا ارغزالاورغرالاراوتاوءار هلا د . |نول لكو

 رعاشلال اك نضءالا بكوكي اءاذهءامهلا مفرُيلاو
 و انن رع م ماتت

 5 را عولطل قب 7 #2 هرمسمسلاب قاط دلك وذق

 و 2و سو-و

 رمقةلاوهحولاكاذكو' ان ذات ادن يرسل رحال ارسل دارو

 اي را اهله 1
 اركز هئالط نمل اجداذا 5 5 ا د مورس زلال ١ لاق مدخأاو

 رن ىنذلا مضارع * ا 6 وحل امسح لاو
- 

 أ وم ورمد ع

 لاشك ساد هرهز أ ع ندوشهريسسفت فلق 3 روجر ىبدلاحابسُمكفو 236 .اههلا لاو

 مقوم 2< 3مل جرم ع

 رهزوارهز در ردردقوام_هروئلر ردقتلاو سعشلا نار الاى ومقلا) كردلاو هن

 5 و - هوم و ادع اس ا

 ترهزو اركز تلق مزال لعفلابهسنعناذاو ىرهالا لا ضايسلا ن نمكلذ لكو امهيف

 كبت ير و لثم تراكسصو كب تيوقىأ ىران كب ترهَر لاين ااهترعن ةوتءاضأ اروهزرانلا

 هرانتءاضأ اذازارعزب ساس ْتَيَسق عملا ىدانز كبت دره لوقت برعلا ىرهزالا ىدانز

 الخلا سشلال ره :رقيلاو رع أىشحولاروثلا يملا ركرالاورهارديدوهو

 فرثبا!هنودنز ,دساىلا ضور ثمار هلا 27

 و مم

 دب طافتحالا ئشلاب راهدزالاو ىنابعلل نع ٠ ةرها دي بش م ةسمفاصءاض- ءا ارهزةردو



 هبافلاريغي رهزو هلوق
 سوماقلا ىف اكمرك و حرف
 يينعكم ه |

 اذك صهانلا وهو هلوق

 هلأ هررهدحن لو لمالاب

 . ند 20/ كالا 0 00 ا 0 ا ا ا ا لا ا دعا وا و ل
 م 00 هع د 5 7

 (رهذ) ءارلا فرح ىاءرلا لصف 46

 نفرق داصر لا هغبصي مهلا كل ىهوءاريبغلا يك هب مكاو بطراكس انلادك ًاءادح

 و 25و م2 5 د

 وهو العلا دحام اريل ارصش بي ا ءالا نا لاق اسرع

 ابتح لاهو ربا ٌرهعجبو ميظعلا ارأفلا 1 ل فارلغا ةرهس رضا لهو نيَّتلانم

 را بابل جات اكعرج » ردو كا
 ا ا نءةرتنز فاوعقو َقيَصا رار (من)

 لاه طقفريصقلا
 ةء وضم

 رش لا عدتتساو اهتشاولل 5 رصنعلا ميئللادبعلاونب معو 2 رجا واورجم

 ”وقناسار ةطب لاك اذا كل نالفر ةّركلاا 2 هذ ق قارا ملاردصةلارعش آلا ىلقو

 دشنأو ريشا كلذم ءاواذهلثمالو هلوقىف مهند .عرق مهن اسره ةن ىلع

 هم 5 هم »هرم مود

 هفوفالوريزب 23 لسانا توا انف 23 قرف ثم قلن « سلا تاسرأف
 م2 د

 سأأز نم هيلا امة لا ىلارعالا نبا. ةيايسلاب ىطسولا ىلع ماهبالا عفر لاو

 لاقدو رذاللا ةمالق هوه ريسقت "اولا ىانزلاف بيذبتلا هذالوئثىدذعكلاملاق اذان نحل

 ةريحنرلا وا ثادحالارافلأ ل ععنلا ضايبالاقديذوأ هيمو هل

 ري مثلا هلا درافلا تلاقوعر ريقنزل لولاك كان رلاىفسودنتلا (رقن 2 َّس لو فوقلاو
 ع

 3 6# و دمدو

 قدديمو رث لهو هنمع قار ار ” منالفرداونلافسذبتلا 0 17 ناليخدامهالكواضيأ
 تت ىو وز وس

 000- 0 ا يع «ةوا بوو هئبعيللا ع

 , بولو هفع ا

 لاق 50 0 ا ل نع اب اولا كنر تلا ةرعذرلا

 أ

 اه هربا ناك ضاسبلا امل ريا ضاسب لاق قدنعلا ل لا نمره زالارمت
 و هو هموم 9

 مث ضد هنالكلدورفصالار رخرلاو ضن الاول ىلإ رعالا ثنا ارسل أومه لا ارهراكر ربا ولو

 فاالا,تننل ارز ةقيتحو أل اقو تابئلاوركشل اره هر ادقو عما عجيرب ازور اه أ عماوز ةدحل

 2 85 هما

 هإعحو هدم_سنبا لاق رهزاك تنلار ناهزاو رم اذا ف اًاريغي رشزو هرهزرهظور واذا

 5 0 0 ال 9

 ناولأ نم قرسثملارغ لاو تابنلاننَسارهالاَووه هتان يه ةرصشو ااوئجنبا
 و 2-2 رو < 8 9-١ < 5 0 5 5 5 1 13 ع

 وهو مدولاوهو تلح ةعاس ناللارهزالاوتامنلاوتاومملانهقرشملارهزالاورعوأ لاجرلا

 3 2 5 5 06 0 “ مَ هو و -

 نبال اف بلعت نعتابنلاةرهزلاو هرهز عواطوهوتامنل ار اعز راهزالاو ميرصلاو صهاتنلا
 اين ل ا حج اح هنا"

 ه ىلب ريددي

8 



 1 الا عا 5 2
 1 ا ا ا

 4 (زينز) .٠ ءارلافرخ » ىازلال سم

 ءانال اوةيرشلارز (دن) ةدشلاو بضغاادنعنيعلا فرا رومان كحاضلا رم او

 نر سس ل“ و

 ىذلاهسلنامنيذهلاف و" ىنا ارصتلاو ىموجت اطسو ىلع لاول يشار روب الم

 000 ا

5 2 

 س9 ع

 راسا وكب طظطندشادا اذ هيمان مدين يول رشة رهاو

 «درو

 هيكل و ايكو ري خرسك ىلا يفوض

 ريالا تاوص“ اك اهنملحلاب * ثا 610 أع مقلع

 ومو 1 0

 قو اويل بتجدحاو راغسللاالااهتنبتنؤسيالفنالا ارامل !ىدنعوهدسنا لاق

 سا وهو لاق مالريغي رينانراضي اهللاقي وهنعنولا ضر رينانّرلاو ريتراخدجا زان |

 دشنأو ماعاهل مسا ةنال

 اند هتروغلا خورفادانثن مو اهلفيصكاحاوز ريان د

 ومو 8

 ٌقااحو قد يورث مومنبعب ”ىلاربم رم تالفرداونلا ف ىرهزالا شر رع رشي صر ًارنانزلاو
 ىىهووه ى4 -_ 1 خسرو

 .(رنز) نيعلا حارسا ورا ||ةدشوهورذانو هنبعن" كارد: مهو طا ف طحاجو ياتو هيب 0

 2-22 مى هه 0

 نسلا : نعنير ضيا ل فوة هضبة نبشسو رولي كه عيدجخىأ ريو رىنلاذخنأ

 لاجرلاءامسأ نسوزو هلالي رميزلاك«لاكو نفسلاولاجرلان ملدقلا رب :لاودم يف ص و س ىو 0 7 4

 ولا كروم 20 نزلو مسبح سرنا ابلاواد

 ا 2م عمو

 تان م اكييلعا وة تادابزل اوفو فرح 0 »8

 ىروو) و ودو عك 52

 اذاربزويوبز مقا كار رطاو لاك له ثوم معو قلما زومتلاو تلاعثو براقع

 في.فللاوهلاةئر رولان : ءبألكى .نمالح :رتاأسولاف باوذا عب راف فخ ناكص
 2 ءوصر

 هل هد ليقم ننأ نواعم رم صر ًربانرو بطقوريكنانيل ربو فيرطلا

 ي .دّتروغلا و رفانانث نمو 0 اهل فيسملا اود ًاريبانز ىدهت

 2ؤ6- و- 5
 2 رو هر رم زودسا قرول م ماهةرواها ضرع ءالوةَتلَدلا لوط ةسيظعةرصنر ولو

 الحوةدا وسد شايضل اذاؤءا اونو 0000 ومشعل 50

 كيب

 توقا.ةرامعد_كنأو دلوق
 ل بةمنب لاق و

 اهفاك الءالخ ىلسراداب

 ايدلا فرعئامك ةنارملاالا
 اهلفسما اوزان عدا

 انيئاتروكلا جورفاءانث نمو
 ”يل_مرانهد رينانزلا اولاك
 كلذكو ها لسيركلاو
 روك ىفتوقاهيدهشتسا
 1 ىععم مأ

 .٠ د2 دتقةطقلل لالا قلت 076177 تلال تتمة: 770727 جنط بجسم وسمح حجمه حم همست

- 



 ”(رهمت) .. ءارا فرخ « ئازلا لصف ءا1

 كازا الا هاز ءالا نئا را ااسكر ةزلجرهتاكز ل ندا هييعا ماو ءافلاتا

 اور الا كلذكو هيفخال قوت د 00000 >2 ترودو
 ود

0 

 لاوط ير لامعا دل قرع 3 وا

 نااوعاو 0 مامر اعلا قمل ىراجتنهدسعاوسلءارأو

 ا فاما هور قتل ارنكلار ,مُشاارَداودربلا دجصال هنالكلذو هلزعال هناف يماغااريغ
 س نت 7ةءمومس

 اهمّاولا قرقدلاوهلدقو ماهل 2 ءالاو ناسا :لاوذلا هتك ومو الثما بام اًرحترو

 ومعمل ملت ١ دب هلا تاصااو لاق

 ه2: هت ىو 0 5١9 وص س رة

 ًالاعإ ءىرما لدتلر 7 3 طعام اكلم نعءدومرب
 و -ٍ

 '0و لارا تسح اطبغلاو طسغ .غ عج طبغلاوتءلدعاعتدحاو ةيسراغلا ىسقلا لتعلا
 اس وت

 رختزلاورعوأ نايىذابا ثيدح ولات باك فريثالان با 0 قرا تيسورفلا

 ومازملابَصقو بتكماماديع لا ممسلا دارأدوصنموأ اقوا توصلا .قرلا يملا

 دى عد +

 ىدعملالوقهنمو رز

 ءءء 00 قم سو

 ارم رعبصلا أم نزلا عيصا * اهنيتحءاب عاشالاك رباح

 7 لاق لوطي ن يحتال

 لع اوعيسفاَر الا * لأم 27 ماكر

 < يو ءدضد حددمد و

 ىشعالال اق دربلاةدشرير هما

 اريرهمزالواسعترتلل 5 الا قوص تارسماملا نم

 ارارهمزا عويلار 1 رع . الارادلا فراذكحجا اءاذعىلاعت هتلاهذ - أ ىدلاوهربرهمزلاو

 نبكاوكلا ترمزاو هانمعتّرجاىذلا ار هزم او بضغلا نما الل رهمراو هانمع ترهمرو

 ىارفاكلا ىلع ! نهم نضر ناكل اقزيز علاد بعنباثيدحرقوبضغلا ديد كلاهما وس

 ه ”مى- و س ب ور مىيةو<-

 اهءوضدنشال مقو تلوث رْعَر بك اوكلا ترهمزاو كر هم له جبوو هيلع بضغلاديدش

 ك0 ا م نتا ا

 كرا 0 4 1

 رمش وةينازلا ىعو 1 لاو ةومالاريكلارامز ارا (رخنإ) د انعُرلا

 ) رهن ]) قرر رح بصقلا لاقيو فوج أر ئامُروٌىرَكْر وو ممخختملا 00

 رههزملاو



 41 ) رثل) ءازلا فرح 4 ىادلالصق
 مساس

 انأو د_عانأ نا ئرتال ن رعلا مالك نمي رانخما هبلطن نكل اوهتييلعدر نازك لبر ذهل

 فراطارسففتسشت لو ىبتقلا ل عو هاودهي لةغللا فاهجو احلا لاقاملا دجواملسابعلا
 ةعاتت ىلا عارسالاو كانا لاك هبىلوأ ناكس اعلا ىلأو د_سع ىأل عف لعفولو ف الخلا ىلع

 اقل رح ىلءترثعدق ىف نَا ةياغاذهلثمىفنأت و فصمتلا ىلا هتسنوءاسؤرل

 ثرد لسا ىفدريسفتل اه دع يأن ءىرهودا ىحو ةحتك ىهوا مبدل )عال نم اهريغف تامقثلا

 لق< وىرهزالا لاه ذا ئثىأ نمىردأ الولاكهمفالا فرجا اذه عمم لو لاق ةسنازلا نأ
 ى ص خءدو - مى <وت

 ةرامر اهب هرب ىنلا ةيسصقلاو ىءاذا صر و نسسح ىأريمزءانغلا ةبةسنغملادارأ نوكي نأ

 1 ومص

 لخكاو باعت نع نسا ىعزرلاو

 98 ىع »ع 15 5 < ىو وم

 نموا دغش ج أ لحر 3 امه ناناّنَ ناد

 هنرقلا مرو هج ولا ليجللا مالسغلا صورلاو لاحرلا نم نسم اوما نسحدؤانغىأ
 2 ا سمع يوم وردم
 لاقلا صزلاو فوصلا هلق ةصرةاشوىلايعلل او عارك ن ءودغاه" الماهر نروا صر اد صرب

 عم هم ساما لس لا ل4 2 م2 سا ١
 اهلملقى وتلاوة نييرلل رس لكدرا جتا قولا ءءء أ

 5 0 5 7 و ه7

 ممو و و هد

 مصرس ناهياذاواعشْرم هما 8 هس ”منار دريك

8 5 
 لحرو تاياقك مرلاوف رهن ىةعاهللا لقو سانلا٠ 570 ننيوقلا ة رهو

 ى ه-ذ 3
 ددردنب أ ع نع ةقانمسا ريو نطبربهنونب و عاركن ءرامزدعجبو ريصقوبمر و رب ديد لال

 وم - مو

 قمم ري معدوم مى وى -و <

 ٌتوقانف طيضءارامزو هلوق تبان نينا س- لاف 0 عرو مسأ هوزو

 لافو ىازلا فب سوماقلاو دل ىلع دل ارامرَت ىلا 03 0 0 :

 بىدح4< نك اادال حر الاقد . هوبا نمتوملا «مهضعب صخو ومار (رجتذإ) 000 ما مضلاستسرللا اا ا :

 هو م2 مؤ تت نجنادصو م -ه -

 رب وبوقعيءاكسربجامزووجامز و هدنالذو ةىمدغوةر عر نالفل تءعمرح زلاو حامصلاو

 2 .5 م و 0 3 3ناعؤو ري, ع م و ىو هس 9

 ل هر لبقو مصخيالو هرم قددحو لد وهلال رو ءافحو ظاغ + هنوصقعيتلتبلا

 ريم توصل رام لا ةفت-وأ لاك ا 2 معيامل اقرت 0 ريدك ارعأعمسو هنود

 5 حدصوذاهقوفرزاهل «  هلوقنمىارعالانبا اهدشن امامة ةرحرةدس> اولا م نام 9

 امنا ورخ ١ ءاش ىلا ءانملا ل وق حاتحافر عدا راما باعث لاق و توصااطأب - 3 0

 ىدنعو هديسن.ا لاق كلذال اعز مالكلا ف فرعيالذا توصلا نمبر عجسر لاب باعت ىنع

 امس

 )ه برعلاث اسأل ب كلا



 (صز)  ءارلافرح *« ىازلال صف 1
 3 8و8 "7

 نءةريسخالا ازاوم نحو رام مص اهدحاوءاعدلا ب و 1 ودول د زلا نمهي ىَعَس تاك اممالل_لا هيلع
 2 ى وده2 دى 5و

 دقللاقفار شي لسوهملعهتنا لص ىنلا هعمم ى موم ىنآث ددح ىو دو رغمو قولعمهريظنو عارك

 م 7 ”* هةر ْ

 راما توصب همة الحو هنوص شح هبت ماللا هيلع وادلب رم نمارام نم تطأ
 سم ا

- 

 دوادل 1هلوقفل الاووءا ردلاءتوصلا نس ىف ىلا هيلاولسو هيلعهنتا ىلص وبن اوهدوادو

 ناو ىو متم 7
 | ع عا اعوسمار الو "ىلا ثعبا نأ هلالع ضءبىلا حاخلابتكو صخصشلا اًنههدانعم لمقةمسقم

 ع هد د5 مهو 5هم9) رى و

 ب ملا رعرا اودمقملا ععسلاف ْش

 هادو د ل 24

 قمن دح وديدم لظو 37 جادو و ناعم ىلو

 ه7 ١9 ىو«

 اوصال رصلاو نيلغو نيد هينادسقلا ناعمشلاوروجاسلا ةرامزلا لامتفهرسف

 65 2 وو

 رامز و ئنما دا امهتوصأو ءاد.ق داعم فاسو كنك نيس ضعبل تبلا اذ هومسبشنلا ىلع

 1 ءاق ع
 ةرامزهقنعفو حاخل اهي أ هنأرسبج نبا ثد دح فو هتلظو نمسلا نص اولظلاوروحاسلا

 لغلا تةلح نيدوعّهرامرلاوهديسنبا بلكلا قنعف لج ىذلاروجاسلاو غلا ةرامزلا . 5 03
 اهم بالى

 تتوصا ارامز زرع ر ةماعتلاَت رم زر دو ماعنلا توصح املا ىف و ةساعنلا توص هرتسكلابر رام زا و

 هعاذ 5 ثدد_كانسصرو ا راعالاهمفلاشب الف ملظلاامآؤا نامز زرسكلاب من م ماعنلا صردقو

 ىلصىبتلا تأ ر ره يأ ثددحىفو اهيهأ عشا جناللاك ولعت نع ةيئازلا ةرامّرلا او هاشفآو

 أ انامريغلاعولاهةيئازلا زامل جالا لاك دسسعوبأ لاقت رمل بسكن ع يت اسلعقلا
 ىئاوزلاواهيمجاسو اهينيعنوامتغُشد يول لل !ىه ولضرلا نمكازلا ىلءءارلا يدق ةرامرلا ىه

 روصنمو لاك ثيدحلا ىءابامكس راما ىهدسعو:لاكو هج ولا لوالاو كاد نلعب

 نالةَّرامرلا باوصلا لاقذ ثي دا ىفءاجاك ةرامّلا ىههلوقفدسعى أى عئبتقلا ضرتعاو

 ظ دشنأو اهمجاحواهتنعب سوبا نأش نم

 بصصانءاع فق رب ضاع #4 بح اوملاونيعالا نع نمو :

 ظ ثيدحلا وعم نع ل ساو 5 ور وصتمو لاق

 اللا لا رابرلاو اليسا نهغ كراع وةرامر ميعصلا فرحا لاقفةرامّلا ب لابس نع ىلا

 ءاجحامري سه: ىفةرامزاادوصنمو أل اد حابقلا عمال الملا عمانزلا ناكانناو لسجلا مالغلاريمّلاو

 ىمدالا نعتاحوأ ىوراك ةنغملا بسكن عىهلانوكي نأامهدحأ ناهجو ثيدحلا يف

 اريسفتثيدعلا تاقثلا ىوراذاو حن يدج و دس ءوبألافام ىلا بسك نعوملانوكنوأ

 هل



 2 (سعز) ءارلافرت « ئازلالشن

 نافهفرمص كلرتاماف نّونمريغفلالا فذحم ركزو نيتهمللا ىفنّوشمريغرصقتلادابركزوةدودمملا

 ىمت ًاهنال فرص ند وحلا ضعي لاقو رصقلا ف ثنأتلا فلة ودملا فثنأتلا يت اهرح ف |

 لود. نال وقلا اذهسحاصمزلبوّد_هعلاوةس رعلا فءاوسوهف ثدنأتلا فا ًاهسفتناكامو

 3 0 ل فرصت نأز وجالوةركسلا ف فرصن- وهفامم_بعأ ناك امال ؟ ءابركز وءادركن بتر ره د

 مسالا عم ةغوصمامسأو ثدثأت ةمال_عابيفامالةركنالوةف هرعم يف ثدنأتلا فل ايف تا !ءامسالا

 تاغلعب وذل نركز ىفشنللا لاقو ةركسلا ف فرصت كل ذلف ثدنأتل ا ءاه تقرا دقفةدحا وةغص ||[

 ءاجدقابركر اذه ماع اًدغللاو دوار عما فود ١ هركرةينلا فوم دعاك
 5 ا

 فدملاقي امنا ركز ةينتتلا فور زاذهتنل انك اغلا ادنوبركز عدلا وا .قزتيتتاو 8

 - 0 مه |

 نوركر عجبا فوةغيفخعابلا نارك ةينثتلا ىفوءانلا فيفتي ىز ”زاذهةعبارلاةغللاون امثدمو |

 1ترصقوأتددم نا فلالا ف ذ-و رصةلاودملا تاغل ث الان ركز ىفىر هولا ءايلا حرطب ْ

 2 ص ىع ساق اع ْ

 نيو ابرك وتووابرك زعججاو ناوي ذدو يلة تفرصفاالا تفذ->ناوفرصت | |

 لوقت واول, رز تقل قتلا هتفضأ ذاو كن 1 ملاةم_سنلاو صنلاو 5-

 هضىوةسواولارسكب كريو زعخبوناواب كد رلوقت كي الواولا:ىاو ابرك رةدسنتل اقوذا ارج

 اركز فاأ ل رت دالة دوصخلا تو ىديزو ىلس م ىوتسياكبصنلاو ضفلاو عفرلا

 #6 همس

 فلالا تفدن>ن 2 اوه عجبا ىف ونيس رز ردد ًاريصالاف اوءاي ريصتق نك اس | عامجال

 اموةروسكمالو :ييئسإلانزكت الرام اهتكرحولكنالاهكرحت لو نينك اسلا عابقجال

 ريسفت ىف 3 دهان نعفئىودر ىماجللا فهذا (ربنان) ةسئتلا فااج كلذإو رع ماهلبق | ْ

 0 وم 25 دع

روع أوما دق سلبا دولا ودع كل مهو ود نم: أس ءاوأ هنيرذوهنوذ تتش ىلاعت هلوق
 

 مت صدم ع

 2 ىه- هى م 5

 هله بومعلجرلارم تجب يع سب ايفل تاج روس زورا طوسمو

 معو + 23ه 2 خامس 1 ساد صالص مث

 ةرمازدأ هاو بَل يسع واما ضر حرب و صرب م رامز زمان سمرا م ص

 لاقي و راو القي ذل لاقي ىممالا ٌراموهامغا مارب لا بالوعي لاقيال

 نياانإ_ ران الفلافولاف ارز يفت لا ضرالا لقاك مرمي ةبسسقلل
 وهو ريع 5

 ثددح فو نيملز ارملا دسباو رامز زا ىرهولا هيف مريام ةرامزلاو رامزملاو ةيسعما ىعيةرامزلا

 ىنلادنعناطبشل اةرامزم ةياودفو هللالوسر تس قناطر اروُمرع ءامنعدقا ىرركب بأ

 دواديما لوا مب ىلا ”الاوهوءاوسرامز اق |هعضو ميلا تشي رومزملا ل سوديلع هللا ىلص

0 7 ١ 

 نا ابرك زةسشتلافوهلوق

 ثاوان ركزسوماقلا ةرامع

 نآ ايركرثمللا دازهحراشلاق
 هيلع و رنك ما

 دها جن عءىورهلوق (؟)
 سوماقلاحراش ىقن ملا

 ىقىدلاوهصنامكلذدعد

 بسكل !باررخ ؟ىفءايحالا
 ةعاج نعالقن سشاعملاو

 ر وسلر نأ ةراععلا نم

 هسحسل وق وسلا يحاض

 امو نوم :<نولارال

 لحرلا عم لخد ىذلا

 مهب ث علا 3 نربر]هأ ىلا

 ريثمسغئمو لاق مساده عساف

 ريثامأف طوسمو روعالاو

 ىذلا ىثاصملاب>اصومهف

 بورا قشو روبثلا هأب
 بحاصوهف ر روعالا امأو

 طو#_سم امأ ود سهاد انزل

 يزكتبايحاصوهف
 نمةوحا هديا ءالؤهف

 ها هللا نعل سدلب ادالوأ

 لا
3 



 ني الا ا ا ل نا د مو - 5 . / 0 1 نير تر يحل 006 ايا ا اس ا رب 11 ل م ا 8 9 0 رن ىنيعفم” ارق (لدوما تا

 د ءارلافرح « ىارلال ضف ءاغ

 ه2 09

 ةرلهانىثعأ اك دسار ل اود لب برقا انلرف )7 طملس ما تناك
 96. 935 هَ

 رفزلا لدول هنمةماللا أ 5 اهلّمسي وا مطعي بنروح

 نم مكلرذغي ىلاعت لاا مالكلاةدكٌو م «:تمهلؤقو ةلاقيطمتالاجلا قلاومالار رد نال

 ظ ديزوبأ دشن أو ةمه ادلاريفزلاو رقزلا لفوتلا هنال ةمالظلا ىأب نتا وذ

 ةعاجاٌَّ ا ةارلا ورد لاو مدقتدقوة يش ادلاربف "لاس يذتلا ىو 2 تا دولدلاو

 ١ ةططر نعي يرفاَرهعموانءاجعارقلا مهراضنأموقلارفارو ةريشغلاوراضنالاةَرفارلاو سانلا نم

 52 ىلع ثددحىفو مه أب نومود نيذلاى ان اطلسل ذعر نمد لاقت وهموقو

 4 :لةرفارو هتضاشو ةراصنأ لج لا ةرفاز طب اةنرفاَز ند ا ]
 رع م

 1 وهفموسلا نم شد رلانودام ىجمدالا مسأا نم شد رلا نوداماضن قوش اومش نبسلاو ْ

 هَ ع 9س. ا 5 6م 1 0-8 .٠

 لضنلا ىلا لدلقب لضنلا نم لفسأ مهسلااةرْفاَر ل هش نبا. ما وههطسوىلا كاذنودامو ةرفازلا

 ظ 0١ نونا ةرتازرب بوست لاو نمش رلاثودامه,مسلاةرفاز ىرعوملا
 عمم

 وغو لال فارع وحى ةد_سغو أ لاكو ةنلئامو لهاكلااةرفا زا ميهوب ا

 دشنأو هيبه ركب ىذلا عضوملا

 . 'نيءوو .هماص

 ركدزملان سؤ سؤجمىلا « ءكربفنيعارذاسولو
2 - 

 حلا هلع رواق يحيا واو رخل ايديا اهتايئرهل ضرالا تردرو

 عكدو ج سة 9

 د ل 26 را ةووفاروركذو مركلا فاو اهيلع ىربت

 هدو ل ه ع 2 و سامع مع

 مكاو مدن ماع لاو هد ”الماذانبِك لونك رواوك اسلاك ذو“ ا

 ةوسو

 قيقز ملأت: 5 ْرلا ىردوملا ريغصلاق 5 ا لا ةفينحو لاق ولخوأ بارم :هسفلعجقز
 هه << مس هس وس سانت رصد

 "الما ىبصلان 1 ؛ رك والا تنسسو مظع يصلان رطب دلو عقابا رشلار دو بارشلل
 ” ي ماع د ين و يروه نت ام <73 هم

. 

 ليزتتلا فو من ةرجلا ةديدشةي ركزوةيركززتعو هبركز ءارجزفعر لازونعلان هوأأ
 دعاس ساق <

 صاع نب اوورعولأ و عفانو ريسثك نب ناأ ةرقرصقلاءركز زى 06 ناهلكو رقوايركزاهلشكو

 اددشماهلفكو مداعنعركب ولأ 1 رد تاو ايلا ونسي 9

 نآرقلا لك ف اروصةمان ركز اهلفكو ص فدو ىاسكلاوةزأرقو اضي أ ازومهمادو دهءادركز
 مج م تع

 وق ساد - هواك ءانلا فقط ى ركز وفرع ثمىر زتاغل خبرا ؤومدسس:با

2 

 ءايركذ رةروجذملاى متاغلش الثا اركز رىحاح .ءلا د ودمثءأب 0 ور 'وصقماب ركزو ٠ هن د ومدس لمع و

 هَ " ةدودملا



 لا . (رشز)  ءارلافرح 4 ىازلالصف

 اهي نإ 4 عم حب 0 5 هر

 ةرقزلا وهنم لمع ريف ءذ وهدم دعب ه سفن ح رخآا 0 وارق درر رب رقزرهديسنأ هبت 0 : نقلا

 هببشوراجلا قيحلَو ةارفزلا يتوفر هيفمسهلزيزعل الدب زتتلا فوشسللا لع ةرلاو

 كب هرختأ اثار نعمل 5 لام هلا علو رخاقمهشلاو سفنلا لاخداربفزلا نال رك ببشلاو

 * اهتارثتن مشتل رست « لاق ةرورضالرعاشلا اهنكساعرو تعم نارا

 قارتغاربفزلاو ادد ملا ديدشلانينالا قيمدلاو ههبقو نيل ةتسش نمرفزلا حاجزا قو

 0 قدم 2010

 هطسو هنرذر و يش : لك ةركر ور ةرلأ م ظل هنالاشي يما نفت

0 

 هم م 95 ه
 قلن اروف صوهىأ هر نشأامو لصاقلا محال ديدشُنوُهرمربعب ونينما عالضأو .ةاوزلاو

 ىدعملا لاق فول اميظعىأةر رولا يظعل هنا سرفلالاقيو

 مدا اا د وعد هر ىلع طمخ

 ىارلا لوقف تنكسلانيالاكو كلذ ىلع طم طبق 0 00 نع نمادبأ ةازهن اك ل وقد

 - 833 مودع و

 9 زب نات دقر اطاَمعلا 0 5 اهتارفز ىلعُتي و 00

 رطانقلاو طولا ةوَرارخ الا لوقلاو كلذ ىلعْسقاَح م ترا ”كامهدح تالوقد يفلت

 قاما عجل ولم ارسكلابرشزلا وح 0 ْ

 رافرأب تحاراذاءامالا را ود قانا ةبْن لوط
 عقم ءءء 8-_ء 5 0ء م9 هم عه را

 اضب اهرقدراووزج ىآ ارؤزو هرفرب لح ار فز كلوقر دصم :رقزلا ىرهوملا 5 هرةدزاو لهل ارفزلاو

 هيو زاروا لاو حالا جرود سالو معضلالمسبلا لاقيو

 رافنالا نامح اول !ءامالارفاورلا هنمورافُرأعمباومءام ىا رلا هيفل مسي ىذلاءاقّسلارفزلاو |

 0 اهلج ىلع نيحملارفازلاو

 سقت لوو اود لمحت *« "ملا قانامز تناك ىلا با ا
 36 مم قد

 قزاوعلا لدم الالام * مه: رانعع «اشلا فاويزعاذا رخ [لاقو

 ىلع ىوقلا لاجرلا نمار عش رويل جرلاىعم يود تارراولمخ ييسر
 20 لحاذارقدراورفتالاقب تالا

 مسوس 5-2 ا

 لفونلا ارذزلا كدمال ع #3 وُمَلاكاَيعِعوُدصلا باب

 قو .امتامملا برقلا ل مجتدىأ سانا قتريْسموبرقارَم تناك أ هانأ ثيدحلا فو

 ثبدلاهنمو ”امةءواعا تلمح ىلا ف سانلا قيقا َنرءاسنلا ناكثيدحلا



 سوماقلا ىف همضتقا هلوق

 ىف هحراشلاك هيصتقا

 وهوهبضتقا سنلا ضعي

 هعيفت#ولتك ها طاغ

 لصالا,ضاس دك

 اذكلا قمبشلاو هلوق( 5١
 اطقسانه لعلو لصالاب

 ددربن اق يبمذلاو لصالاو
 مويععم ها هيرب سفمل ا

 قّدهلا لاع , ةرثكلا رع: لاوس ”ريوشل ار (رغنإ) ةريشعلادعس ||

 (رفذ) 2 ءازلافرح » ىازلالصف 4
 ه2 رادو مدس وه امو ج2

 ةراج ل ةءءارلا ديد شتت 1 رشا فو اهعيكنار ٌرءْراهرعراه 206 قلقا ومترجم ارغلاب
 ووو و 2 4

 رعزاولاتامجرو لف هنم فرست ءوسوةسارش ةىأىل امعللا نع فرغ راعزو فيشلا

 ودو 000 م
 ن وكنب ةووعزةد سول ةريعشر دور علا ووعز لدبر لوقت ةماعل اوال يارورعزلا وقلما

 ه م

 هفدتال ردنا لنور و رجول انو دنس كومار فص تناك عبو ارجس

 :هلءهملانيعلا نوكسيرعُرو عضومءارعْرلاو مسا روحو بدلا ةرصسدو دورحرلا بيذهتلا فو برعلا
 5 اذهتارفعلا (رغ رفع 3( ماهعسلا نم ب 2 ريعازلا ) ربعنا زاخلا د عضوم و سمو

 هععب ورام نأ م هنأل مو يلعهقلا لص بلا نعاتدرد بيطلا نموضهو فورعملا

 ناصع و مجا ارث ناجم ل 0 :رهعج- ىرش ودا ريفا عرج لاقف سن ناك ناو عهضعب

 همث و و ةصودد . 00

 : رف ارغعزل ولولا ذا ةبو فب بولا

 نمىبرفاعرلاو مدلارث أن مهسلعاملل قو ن وللا درو هنالدرولا دسالا رقع عاما ِباَبشاْن ريم

 3 هم 6 يسمح اص سس مر

 لواع أ عدو اتروطوادعع 0 حن اكن عمصان ىلانأ ادقلب

 ا تدع لا طا ارفالاو هل 0 لرواد 5 فحل واق ًادارأ

 ى الوقام ماشا عضو ماشلا فراشٍتيرقرند لجرممار 2 ىانعللا نع

 هي 2 و

 مالا ٍبهذا ن 2 اند ىرغزلاةاكك داود

 فراشعتيرقلا نعيداودو ؟نعاهاناو بيذتلافو ا تلا دال لارود رانا

 لاجدلاثيد_-فو اهعسا, تيه اا ارغر لسقولاه ماشلا ل : 6 ا
 مه ع

 وهلبقو ءاقلمل ا ضرأأ نم ماشلابنيعدرصنزو رز اولا ءاما مف لهُ نعنع فوربخأ

 اذهدعبن وكب مث ههجو ىلاعت هللا مرك * ىلعْيس د#:ىو اهيلا تدسنةأ سما مسا .قواهلم 2

 مو لك

 ىوالاريغاهلعاوريثالا نبا لاق ةرمصملا ضرأ ىف نعام ىلاريشي ث ردا قايسورعر نم قرغ
 هةر 85

 هريغرب ىشلادخأئ نب دخلا «(بغن) زاخانعضوف" هلمهملا نيعلا توك همم ٌرءزامأف

 1ظ1ظ00 عامسلان را هربازب وهربو ربك لذكو أ هنم عدي لو ملك ذخأ اى
 و 5و -

 هللايىذلاوهأ قولا قاع لاورم ا اعجب جرلاو ربل ةفيتحو لاق هق- االول اق

 و ودوم
 ددز وب نيغلا لعاب مددقتو ىلزلا خبر زلاوهلوقب نم 0و هوحاورم

 ١1 قيوشلاو هيرفزيوه مامت هردصلجرلا العن ًاريفزلاورفرلا ((رفن) رمل وك اشن

 سل



 ا ل و
 ا. راو دج

 و سس سس ل ع

 ا (رعذ) ءارلافزح « ىازلالصف

 لوتالاواديدشاتوسلبالا قوس ناك اذا لامر أنا لمقو هيلعمانقلان لامار ارز 0

 558329 هم و و هوم

 لاق ةشاهراروشتتلاو أةرزلا اوهضعارزهرز هرزو داس لاعلان تاو دحسولا

 رار و رووا تناك ىلا تالف ها تاعفامل اهنا رلاسو لالة ومالا دل

 وه. و و م ”قس 3 م 20 9 5 م قس 2 ام

 ةرازملاو باقلا ما ماوق مزز وضعلا ارزلاو فيستا دحر زلا ىنارغألا نبا ضعلاوهو ر دزلان نم

 راو اضدأ فيسلاز زنةحا اردحا ىهو ودل لاو نضعلاثكربكلا رس

 -ك_ -ٍ

 قيدعي ل_ةعاذاررو همصخ قع دعا ذاَررَروهياكودلةعدازاذاربرُرلاقياضي لمعلا

 #2 نزف يللا 2 -_--ا ثناو فيلا َبئاكلا ريو حلاق درا

 هنيعرلو فلا هر در اريد راوي رظلا فشلا ريرزلاو
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 4تابنربزلاو نا دفوف ىأارير رنات هانبعوارير زر كلا, ثهنبغ ترو امهقسص ا ههدزو

 ١ 1 ود عود

 رررزدقور ”اطرو رز لاو بي دعنا فو نت اطررر راو مقل ملك: نمدب عسل رفضارو

 2- حق < . 3 لادم 0 5 .٠ ٍ .٠

 ةديدشةررررابتاو اير سؤرلا س مرا نقلاك تانيا عبدو هر وهذ

 و 0

 رازرزلا وناكملاتءثاذارز 0 2 ا نار لا لكس الع ماداذالج راو ررفار ءالانءا لاق

 5260 نثهانعءار لا :انعقرلاك هواك راد رك ن الف ىتعضالا عيرسلا ف يشدلا

 رعشدشن و ا اندقواذا

 ني كرا 4

 دشنأو اول يليراطشخم زال ١

 و ماكو مع

 ردو بعكتح هنكر 3#

 هوم د

 رزادزئرطهاتحتن ا رواكا عفت كك
 و ةمل و

 سادرمنباسعلا سر ةرز وبجسوأةازد نيدعباتلاءارقنمل جرش بحْنبززو

 رع لو ابعت ل13 20 ”اننلاش نر فو سا زلارغش فرعا (رعن)

 ةفرلاوذلاق هريكش قزو وا
 وهذ ى

 م *[ىوللاسلامجأ 27 ةمداوقز ءربضاخاه اك

 ةاستتءدو م3 0

 لقر ”ناورعت عجور ع اور عزوهوار ءَرر ولاوشد رلاورعشلار عزو كارعز ثا دلل ليقدنمو

 7 مومو هع ل م < ص

 عا ارعرد !سعا كالت اين رهان زم را دو ارعزرعر هساررغن و قرقتو

 َباشعألالابحلا ارعر نه هب رش ث غلا فضه فعمللا ىذر لشي دس فو رشا "ولملق |

 لاخلا لسلق رلحرو تايناالئلقلا عولار ,ءرالاورعشلا لقب اهبشتت اب تاينلا"لءلقلا ديرب

 1 وساع جتسو د ع جم -

 كلادوسالاو؟لاكهوق
 قلهصنام بالا , 3

 قيدصن | ىلا داادوسالاوبأ |

 لاق لوأ !ل-ءفاملاقف 7

 اًضطفءةضضفف ىلا هنأ 0

 اًضذرهتت>:فروادهط هدوطو

 تاعئناقل او اخ رد و

 هرازق تناك ىلا هن أها

 لاه هراهئوهراشتوهراتو

 تكل اهريغ حوزتفاهقلط
 لاف تظيو تضروءدنع
 تيظ: عما دوسالاونأ
 نمردتمدغللا نمقرحلاق

 ىآىفنالو ا ضسىأ

 ىنأن اا لاف خرد شع

 هن و هأ ردألامفكل راجل

 مدام صامر رخام
 هحيتتم هينكر ره



 اذكري زرزلا نسحمل اوق(؟)

 ىةرير زتلا هلعلو ل_صالاب
 يدعم مأ ّدعلا

 لصالاباذكةرزاهب لبق هلوق
 ةرزوامدقم ريخا ممن روك ىلع

 اذهىفعسوارخؤمأدتبم
 لوقود_42|لاف ىرهوملا

 فرصصت ةرزاهب ىرهوملا

 اهناو عنش في رحتو بق

 هللاعفنز و ىلءةرز اهب ىه

 ها ءاملامل_صفهعضومو

 لوالا ماللا وهمل وأب َىآ

 ةحوةةمهناثلاوةروسكم

 ىععم هإ

 : (دز) ءارلا فرج و. ئازلالصف 00
 س2 تورو 22

 ريغي ناك اذاروحاغاو طاغنب رصبلا ددعا دهى ربنا لاق هرزوهرزوهررو كل هقث اء

 صو 01 و

 0001 اطال عا اودعك املا اقل لج لعفرسك نفي ذوب طرز لوثر تاهل

 َِ روحال هنافد د س0 اوقكرك دم اريمذ ىهىتاا*اهلابىلا_صتا اذا مأف ىا لا ةمضل عامتالا ىلعف مذ

 8و

 الااهليقامنوك الديك انس اواولاودو رز لاو هن اكسف ننصحب .رغرجاءاهلا نال مضلاالاهسبف
 ةحرطماهن اك ةمفخعاهلا نوكل تغلاالا همفزج ماهر روك ثنؤوملاءاه دي لصن !نافامومذم دم 9

 هتاعحاذا صيمقلا ٌثررْرأو اسوتفمالاابهلءقامنوكيالئلالاو اردن اك اهرزر صيف
 يا يي

 را ارا ل اوقامأو َرَرْرََهازار نأ
 هم موس 2 -ِ

 اهنا ياغورت مه ةقلح بنج ىلار ورز ني

 - يت صدم -ّ

 || دبعسنيرا ركيكببلا انهو :ربنتالافد ثيورفضي هنالار 0000 نلامامز قعبامتاف

 هلوقو ىلهذااريشبنءرارملالو ىلعلاةمالسنبر ارمالو ىلا دقنم نيرازا وه سدلو ىسعقفلا

 ] هَبّشلا نمةقاخلاو ةقشماهيكارلا. الف ريسلا ىفاهمامز عبطتىأ عاطل نيدلاو عيطتنيدت

 مستو ةقانلا ف: نوكترغصلاو
 هد - 2

 25ظش55 8 7 تلا قع دب

 || هلا نكستىنلا ضرالار لمن مال_بل اهيلعىلعىف هنعمللا ىضررذكأل اوقو شاش ىهف

 تشاكض الاتي اقف عن رسف سانا نكنأ اوض رالا تركت *الد فول اواهيلا نكسيو

 هناءانعمسابعلاوب ل اكْنيدلارزاذههارذوبْلافرذان,ىعىأزو هيذشاداورزب صممسقلا

 ةقلطلا ابق لعجت علا ةديدسلا لاقي وهما اوقو»ونلقلا تكئ ءذلا مظل وهورزلاك نيدلا ماوق

 اهيفل شد ىتلاتايشمارارزالاو رح 5 نبور عدلات هرزلا هقافصال بايلا هجو ىلع برضت يلا

 اهدحاو ضرالا ىفاولوصأو ءابملا م ىلعأ ىفنْررت تابشخ ازال لمقو ءامكلا دو عنمأ ار

 كا

 بلعت ةدلسن [هلوقو كذاب لعاهررو در

 صداعص ين ادم شم

 ريمذتلاو فجارلااهسأر ف« ؟ريزرزلاَنَسَحا امهصناك

 بقسلاب+بشاهتنءلوطف 10 قانا ةديد ثامن أهيىنءعلاقفءرسف

 نارزلاو ناسنالا فدك ةلياواهيقرودت تلا ةر ةئاررلاليقو ناب اولا نارزلاوءابنادو وهو

 ع 9و نس و

 كر زووم مالك بنك ن يديم ءدح فيسلارزو ةرقنلا ف نيكرولا فرط

 مم 5< 87

 كاز ةناكىذلا 7 اسِحلتق هيلاز 0 0 ًالئاك لجرلا عدبال هباضتوىحتزو

 7 ررمناوةنزاميليقلا سلب :الا تناك اذاواهرارز٠ نمر نا لب الل ةمعرلا نسما لدر اللاقو

 * ىف
 بت



 .4 (ررزت) ءارلافرح ه« ىازلا لف 1

 اا 2 هيفاثاك تاب تلا راس
 20 2و

 ةراضنلا نم هسقتسىأ هبراخر تابن :11ذ 0 ./ةرشامنلاٌكراخُيوتانلا كرار ناكل قيد

 اداىدا اولللاقتيو ىلاعلا ٌقَرشلارخازلاورعونأ اهنراز تفشل رت طرأو نسحلاو

 هود قم رادص ا فور يقل ل
 سشاحاداو لاق هحاومأ تعفتراو هقامفك اذا لبق ارحر خرب رخز إس امطوهدم ساح ش

 وو 2س 5 وس 2# ةومعسصلد 7و
 هنردغف هنرحاكو هنرحزةهن حار لونا ر ,كتبم تعم بازتو الاهوار تقرب هنابزلا

 9و < د5 ع و مس 5

 ءاياذا هير دسأو برد بر ضي ن الف اج (سنإ سالو هدد عع فل ىمدالا لاو

 دام اهلسا او ةعراشم ازا نأ ىدنعومديس الات ىازلا,ببوقعي هاكح كل ذك اهراف

 ٠6ه 09 صسدص هم

 ًارقو دحاوامهلدرفب الندا تف نابرضي ناكرعْني ردصالان ال داصل اف هر دكا

 عضو ىذاارزلا (ددذ) قاوهو ردصب اورقءارقلارئاسوان امش أس انل ارد ذئمول مهضعي
 . ريا قمار رزا لاقي ف ارعالا نما اهفةيكا لعبت ىتلا وراد لسمشنبا صنمقلاف
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 ص ني

 لاقي ولاق ةجدلاوهوريذ رف ورم فلوقبف نيم دما نيذر طادحاى لقي ١ نمسررعلا ن موا

 قلوقلاو ىرهرالا لاك بيباةورع فل عبخ اهب دار رلاثيللا اكو لولا هنورعل

 خم آلثملافو صيمةلازارز أ دحاوُرْزلاو اهمق ل لدار هنا يعش بالاكل

 معو ال -هع

 ىرَجاَةحملاقر وردو دار |عجلاو وو ورعارز
 5-5 ه 0 5 موو ص

 ٍموقم عد هنماهقئالع 23 ع رطبقلارورزناك
 2. مو

 لح لاَررَو الغش هل نكي أمد 4لعج صيت أوان عدعمل ديو از ءوأ|

 راند اتدد اذا ُهرَرْرواراَرَر1 8 كلتا رسجقلا كرر راقتسعوأ ىاامعألا نعِْرَدَع

 زر رلاو هماو لجرلا باخ ىنعملا قافتا ل فو ل عف بابىف تكس || نيا ىديزلا نضال

 00 . ثا هسا هه
 ثيدد>-قو لدملا حشلاو مشل ووصعو وصعو صرمةلارزدارأ هتبسح لاقرزلاورزلاو زتجرلاو

 دزلئمفتكى وسو هيلع هللا قانا نلومر اى الاؤمتلا اخ فاتو و ا

 لْعلااهبّتشت ار ما ١ تا 7 اريثالا نيا لاق 39 ع هلدعار نردارأ هلا

 حفلا ايدي ريو ىازلا ىلع ءارلا يدقتبو هاما لمقو سورعلا :[جنوكيأم لءدوتسملاو

 اك قئىذعرلاءاو را خبير تضاف ضزالاق ابنتك فا ات !نمدوخام

 1 تو 1 17 : 0
 ةضس لثم“ ارجةدغهمفتك نبب لسو هءلعدللا ىلصهلا لور متاخ ناك ةر همن رباج نعهداتسأب

 مو ه 2 ود هع 0000 #2 وه م ىف قس 3

 رررالاقي ك_ءلعورارز|تددشاذاارز مضلا.هرز اص رمقلاتررزردصم فل ايرزلاو ةداجلا ||

 (0 برعلاناسل - 0)

 لصالاءاذك اهةنالعهلوق

 حامصأ | نمنيء«ض هوم ,و

 ىيلثمواهقذا ىاهكدان

 قس ,وماَعلا حرشوناسالا

 هدكعم ها رطقةدام



 ١ دودو د 1 و ا د ل ا ا
/ 2 00 6 

 0 ءارلافرتن ٠ ىانلا لست 6
 9 مس 9-3 5

 تم و نضسوم - 1

 ةوقاماقنناسللان داداه رطل دول هن ءاكسا د

 2 م 5 5< هه 0 30“

 دروأو هبودسءاكح ا ع لاو وتلا هني نال قو سونا هنأق

 لاكو باكض ءدىلاهبسنو هدار امرك ذيل وهلاءدلو رار ىلع دبا د مشت متنا اذهىرشزالا
 هلمقو ىلمل وأ رطص ةنكوار صدد اخ ب طا دبس ةريغملل تسلا ى :ربنبالاك ءاّرقلاهدشنأ

 مالا كيابل ملول
 هرم اروع سار 7

 اذا دنعكلام لّضف انؤأب لو ةيارارو ابحر رسب رس ناناواشن ديت أر دسمان لاغو

 4-2 مدعو مهيدبأ ام ىلع راو سانا ةلعس.تعجب كنا ذده عمو هع ةكنن لوهيلا

 87 ل و 8 دوم 3 م 3 <

 ريل يشدنم حر خالف هم هرس باقل 57 رحزيفريعبلادخأ. ًانزاحولاو» ندورحرب ق>نم

 1 مضلل كلذكو نبل قالط سارح ىرهوجام دمنا سلطت

 م 39 ضوء و روصو اسم 51ه
 اروخزوا رحزرخريرهلا رخر (رخنإ لجرما حدو د هكتار

 وم هه صصص ١ معاج ضاحي سرع

 ىأرحلا رح زةرباج ثب دح فو رخاذومف عفتراوا دمر ىداولا حدو القوام

 لل

 امن ترحلا تَرَ كاذكو برو أ ادقلإ ااوشاج موقلارتز وهحاومأ تن ءفتراو او

 ود رى ةساو م 3 0 ا و و م ع

 ومطت مهرو ن ماروك نأ راي 00 ا اذا لاق

 م0 8و9

 ثلضلا أسالك تداحا رخر تر ردقلا تزحرو
 5 مود س3 ه و وقس

 رخاو رةعرم فضلا #3 هن انش هر ودقق

 - هب رص و لس

 ىلدهلا لاق رفاو رافرعو

 2 اَرَق 08 و رددلاو وهبداوح .* ١ هرُكَشناَصَد اها اعاَنص و 0 2و 5 ع و وي عج 5

 اهسال اق وعئابطل اومدلا نامدو و عود !لاح فاس متوشب دود ءامالاقي هأزعم ره وحلا لاق

 مج مج

 أ وسدو ىتيأسي ركناك اذارخ : ازّنالف قرعةد سعوأ لاقو مركلابرترب ركلا قرعتال عفت م

 5 هند مدرس 2729© او مر ضع ره

 غاركن ءتدم تار وهرب درنج دك وز عرتو تان لذا لهاا
- 

 :٠ 22 1 4 د هم هم هد د ب يع د هم

 1 الا تأ 2 1 ٌىراش داكر وحرو روحرسور وحرب دوو دع ور ةمقىكز رو>ر ر مالكو

 ا 9

 لمقم نبا لاك هيراخز د دقوا تح نجل ق 5و هر حب رخأ اويشعلافتتل ااذا

 ةءىنم هو 3 هدم - دوم

 ع ومش ةنح دم لك ه2 هدهاس ع ارقام لمن ابعتريو



 ا (عئ)_ءارافر « كازلالسأ
 ١ وهم + راج جم هك الالات كت 1070 نحجتو تاق” تطاق

 س مءوم س 5 همه س7 8وس تس

 رسازملا هنت ىمندملف #2 رعاشملأم ءارال ناك نم

 رعاش ىلا معربال أك ن هه ىو ريو ىهاونلا تب كلوقك ربل نأاهأشوفيلا بانسلا قع

 ماهالاو م مخل 0 ذهلل_ةهىنلان كلذ وماللا فدق ندد رأ قمذدنف *
 مام ىو همم 2< و 5ع 2 ومص <

 عدراكو هو 2 "1 نعانالف ٌُثرحبَروا ربْر رز أ ىد مورا قمل فرع
 اهريغوريطل مدلول رسولا جاجزلا لاق هلا وك ظفلب تاكو هفريعبللامأو ناسثالل

 هو 83

 هنمعاشتب 2 نيام ىأراذا هنالارساَرنهاكلا ىهتامتاواهحوريب مواشتلاواهحونسي نمل

 30 ل الاعب ودليل كلذكوةقشو وصفر ةجاحل اان يأ نع ىهناانرحز

 فاعلا بولا ةريطلا نع ىهدقو هنموتقارابوأ اسامي ارث طر رن ارحبنلا ثدللا ا

 يو هد

 ا رءاشاربارهعِ رش ناكث يدحلافراذك اذك نوكي هنأ لوقت مكان مبرضو»و

 الا نم عونوهوجرابلا وغاسلاك امناريطب لوا وهريسطلإر را

 راروهنثالثنمّزَعأ فتآر هلا رق نمدوعسم نسا ثددح ىفو هقاسىأريعبلاَرَحّرو 00

 هتمو هعضوم فوز ذن سورياً ظوفخ او ةحرسلا ىلعا هلو مسا اهّبَْيل الار احر رم

 قره ناش ارنا لمقرر غزال تتوربالا لعام ازا ج

 - وس ها هه هود وو وه ماع مو ءىع 5و

 هاج داو هدو ميه يف هلاقيف عبار يوه زن س دعم رجة لخبلامأو نيل

 0-0-2 هوم مو هم د

 قدزرغلال اف 1 ا تك رورو ”اطلارحبر وهدمسنبا

 سوم و م5 س

 ماقال يونا #3 ىامعناَعلا» ارا سلو

 يقدروا خا ىهل.قو ه 0 كرا ذاف تبر مضاذا لبصفلا ىلعردت ىلا بالا, نمضرْولا

 يي
 لطخالا لاك وير وعلا ةقانل لاقي ىلا ارعالانبا 1

 و مت

 ليالا نمروح لا ىرهولا اهردعتسةواهفنأب مارت ىلا ىهو 3 ا ةكلالثركلاو "8

 5 2 + 2 < ع ىو - و هل لة و

 ىامةقانلا تربزو ريدوأ"ادنملازخ اهراقف فرج راريعبو اهفنأت ركشنو اتبعي فرت ىلا
 ل

 ى و - مو
 د تروح عااد 1اراغصماظعْكمسلان مهو رار هتعفدو هءتمرا رز اهنطب

 را ورا-نلاوريحرلا (رن) ملعأ هللاو ابيعه يسسحأالوديردنبا لاق قا ارعلا لدأ

 ا « اة < 2 ف ا 22 هل

 رحزتو رحرو اًراحّروا اريحز رحرب و رحرب حر ةدةثوأ لع ا سّقنلاو أت وصلا حارخا
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 تاذدقانلا فالأول اال هيدعتب بطرلا رعبلا لبقو رعبلا ذومه مري غران (ن)

 ريب اوهو ناعما اكسر صقلا مصرا يكلو رارشلا سفرتي الئلاهرصاودارأ ذا نبل

00 
 ر ده

 هس دس حج

 هه م و 4 ءوع

 53000 لاَكأمو رايالو 003 ةيدويربغ نم مدح مس ا

2 
 حرم دادس 9م 03 .٠ 2 4 م

 و مودا اوج جدلا ا وفصول اك رانذلاءاهخطل اذا اهفال_ثأ ىتا رلارذدتو

 اهباضخ تال اراذنوكي * ىتاامداسناان كيلع 8 ا
 م ءو سد

 ناموا عيراومإت «اهلحربليصفلا اهنعٌتييراذا

 - ._' عَ

 ٌةَريذوهفاطاخ ا اون طلقت لبق ىعسي بارتلاب طاذخ ىذا نيقرمسلا ثمللا اعطت اهبانعيدازأ

 دشنأو ٌرايذوهفليصفلا اهعّضراليكل ةقانلا 'ابطأى لع ىلطاذاف

 2 ورود 2وءام همه سدس

 اميطصاهيلعرال حارق #3 لاح "كوش ىهوتدغ

 ايدو دقدنانسأتد ررسااذالحرال لاو
 ىدم وو مو 201 يو ل

 ري دوري د خور ولأ لاهل نما ايوا وزان (رد) .(ةلمهملاءارلا ل سف )

 ىئارار انكر ريلاَقفََبسملارك ذو عزت ثيدح فو .اتيقردلعج ىأ هعهتااردو قدقرلا

 دوس امراص م ماظعلا ى امضثناكَى نري ىلاسللا لاو دخل اةدشو لازهللاقسقراساذ

 : زحارلالاه اَعيقر

 ِريَرلاتادايْقِمُقاَسلاَو ريق للقب وعمان 5 لاَ وف تنسلاءلوقأ

 هنالتدحاوقانلا 0 ثايدأ.لافاسغاو هن هحرهظفهدلح قر ومطعم نالوا ها ١ ىأ

 تادرا,ىوريورتكى لا داو عجهنال عملا نع هيريخ مبا هنءربض نزوح ةيئثتلاو نيقاسلا دار

 ىبصلا مق نمحرخاملارَرااوُلاَر هل اال لادا

 )6 برعلا نال ُُ 61



 اذهل لاالار سكب فوق وق ؟

 ثيدشال ها 1 ا!لوق

 هلوقو فل اديردنباد هرك ذو

 ةرابعْلااهساسا ىف دسحو
 شسايساف دحو تت وكأن

 شرق ,تمدهامل كلا
 اضيأدب ردن الدهس سن وزملا

 ”اكحبو هأ

00 

 2 (ضذ)  ”ةارلافرح « لاذلا لصف 2

 قصنالةقيقح ترمس هرمذلا هاد ىلع بج هئالارامذ ى ميسو ه ةيقلسا ىناحاولاعامرامذلا

 همس و هيلع هللا ىلص بنا لاقف َرامذلا ذا عضة نام ءناالأ | ىلءثد دف 1و 1 عوام !ىلع

 وو -ت ىو

 0 ل نايفسى أثيدحفو 1 كرقلعس و ؛٠ءاروام هلق ملامرامذلا

 4 - هاد - ف

 عم #م صد

 هلوقدنمول امل افدحلا ىلع انحلت شصعأ 1تورهادَس 9 ١

 هَ وع زو نمصء سن رس مير

 نوكل اودرك اممهععسأو م-همالاذا هباصصأ ىعذيدئاقلاو 2 مدمر غتررك نو يماذي #* 1

 - |اودعلا ةءاكتف خلايالالعفلجرللعفي نو دومقاقنما كلذ نرش لاتقلا ف مهادحأ ||
 2 يح ص 7-8 ص

 : 2 ير

 ١ عاصتومدو سذو ذو دل رد عامشلا ىمّدلاورامذلا تاوذ ىلع اهواي وهسفن بتاعي ا

 2 وىع 2

 يذلا 0 ا هرطلاوهل.قوديدشر ل ركنم عاصم ليقو رامذأ» وق نم
- 2 

 ةرامذلا مسالاو ن نوم الف لثم سهذلا عجيودا ودك أود 1ص 1 رامذريمّلاو مدل 1
 هت م رز رو -ٍ 42 رول هَ

 دوعسمْنءا لاق لهاكلال بقو ىرتذاوهواغقلالفأقناماتعامهل بقول

 386 مد ةوع يىممو7 ىلا ةومدعو

 ىلاهلو>امو قّدعلاو لهاكلا اوه سعدملا مدالا لاق هسارترزتح اف لاق ارعص قت هت .قترا

 قدمو م سو -و سل رهام 7 و737 سالم 2س و م2. مو ءوش

 مكنافو 0 رجم ماا ههند ركذأر طال ةقانلاع ءامح

 كر و و وَ

 تيمكلالاق ريم اوهووهام فرعبف ةرمالمرتلا هنال

 0 مومو مسرب اس َ

 لحال اكيد يم #2 نيالا عَ لاقو

 0 : 7 هس يطاق مامن

 ةمرلاود لاو باقذم الاف لجرلا ترهذاذافةفا

 مموص ىو سو س2 86ه سيرد يو 7 1

 ٍمقدَشوِريرغلارحشلا ةيحانب 23 0000 حج

 اهتمده

 ا مدي لْخديىدلا صدم و هسح دهس. د ص ذو هسه ذبهيصدو سه دملا هذي ىذلاو هو قرفدلا

 املاهساس اف دوو نِلابعضوم؟ لاذإارم كب رامذو اهنورمذم_هفءالؤهملبان 2 مامن نعي

0 
١ 

 أ وضاح نرحل فموقلا رماذديو ه<-ظف- همزادأم ىلعلت 0 ار الا ْ

ااجيت اعيوه+بسفن مولب ىأ صد وهف ا
 ذ.نالف لدقأو ىرهوحلا مالا قدح ى

 2 .موأي هن "كمه

 | رج رفات لاو :دعوودؤركرناذا نالخ لع مد لطلاب وتثئاف ىلع هيسف: ظ

 هج ىلارديموٌثيهتنا
يلاقذ هم دم ىف ىل جر تعضوف عبر صوهو ل

 -( دقلمَعلا ب ورا

 0 يمدملان ال لقا دل راك ادسالا هدو لحرالا الق انعالا قوهاهنارسذتلا نا لوي

 || ناك ةبقراناكناوالؤ ناك ظل غاناكتن اف ننال ىد- سان هنأكلذو سأرلا ىفالانوكمال



 م (صْذ) 2 ءارافرح « لاذلالسف

 مده 03 82م

 و < معو و

 «ءو 2

 صوم مس)و وىمقر_ء)وءو 5 رس ء او ع

 هرسكمإل نع قبطي 5 مار ماو باعت

 3 دم فيسو ىأ ربك دلو وامتد لج رلاوف.سلا 5 دو ثدن الافات اولاكو
 9م 0 8و2 د مر ع يل

 ل م

 لمصر

 ارامل لا ىأميكملا ركذلا آر ةااةغص قورذفلاو ف رشا د ذااو ةعادصشلاب
 - موه 22ه 7 :

 نامل موللا ىهذلا (مصذ) لعأل جو زعهللاوةعسر نمن ظد رك ذو قالتخالا

 موو )و5 د مسسمب جامو س5

 | عدد سهذد هصصد مبيع دو م مدح اك ]هب 2 د دقذاطمشلان اوالآ | مالا هم اهيلع“ ىلع لوس

 مان صدع هه و هم # طا

 فوللا5 الصد :د>-ىفو لعفل اريغ لعدعواطم ءاح هس : مالو ىهذتو هدو هب »وب صحا

 دقوةصرفلا لري 0 اةالصلا فهو مبياءانل جا العاولاهو نوكريشلا ب اذنك

 مسهرتلس وع هدو اوم تم 56ه 3

 ىو امضغت ىأا صذت هلتعمسو ' ءاطم اوان علو لاقلا ىلعاوضاحت ندع نوكت

 م5 م

 هنمو ٠ هاتعف وص فرو هيلع بد ىلع مهد ناك هنأ اللا هملع ىدومثد لح ا

 و تشوم  وسرو
 دو همالسا ىلع هيسنو مالسالا رت لعدعصّتُ ى سعة ورحل همااذارسأ ا ةءاط ثودح ا

 وس 28 3 وا و هد 0 و275

 ثب دا همو ديدشتلا بسه ذت ىو ربو بذحدتو سعدت نمجأمأو ثيدحلا هنمو بضغا ذا هذي ْ

 ل + رار ذراملاوادتا.تدىأا صارخ

 ةمد# نى

 امتلاو شم ارامألاو ةزوطارامدلاو له" الار مرح ارامّلاورعونأ مولا همز تاز

 ىو بضع ذارامآلا اس نالفو عسا ةياساوب .نضدثلا عارم تاَنسْنالا

 ةءد ل

 ينازل مهناله يمضي نأ هيلعق امم لجرلاءارر ءامرامذلا لاقيو نالف نف ءارامذ نم أنالفو

 ْ وهو ذاهدحا وري دلاىاةوسنمربك ذم اودديسإبإ سايقرغ ىلع دلا عج ىه ةهريك ادم

 ْ ثدب آلا فالخوهو هدوح أو مدس اودي ديدما ن هيك ذلاو 1 لعلنا

 ئ لاقي لد لل اخ 0 دايما ونيمار عودت ذيوارك دمفيسلا ىمسي كلدب و |||

 ظ هى است ىلع لل فوم نك اتحلاو امتدح ىألجرا ةركدو فيلا 5 دتهذ

 ا ىأترك ذ ذوذ كح 0 داون لات اذر نعل شال عن غم ةدحاو لكم لستغلو

 ١ دشن ف دسلاو باقل تك دقو يطي نماجلا نمر قمار ذالوقلا دقوا ١ هزل لاو مراص

 ا ىو له ىمعء د

 | فويسلا ىهةرك ذملا ىمدالا نالبالعنمدناسانا!لوقيت دن اهلشمو را ذديدس> هنرفش

 ا ىأرت ذل ىذنآر هلاو ص ىلاعت هلوقوع وذرة مفيسوكلذك ا هنسروديدح نر

 ا فصوبو سانلا ندب ركذمل ىدما ل اقيورك ديل [ةيلحرلا نا ثودحلا قو فريش ىذ ١

 اذك ملا ءلسقرك ذو هلوق

 رعت و طيض ََن ود لصالاب

 ها نعمأف هيلع



 1 ل

 1 ءارلافرخ *« لاذلا لصق م4

 مسايا تكتب ال و هملعءانثلا ودملاءاعدلاو هل اوما ةاللا ا لاو رك ذمالسلا
 نر ذو و ءىه 0و

 عجلاو كلا و هولاكو د

703 82 

 ظ ةءارقركذ لاو ةالصلا رك ذلا سايعلاونأ لاق ةزك ذل عساىر لاو قبروك داق وقوةحروك ذ

 هللا ىذردشناعشيدحىفو ةءاشلاوك لا وركشلاركذلاوءاعدلاركذلاو ميستلا رك ذلاوشآرقلا

 نكرادنعتدارا ناكر 2 دا عضوم 31 دام وكل اع دكا دنعاوسلج ئابتع

 ليلهتودعيستو هسيدقتومقل دس دارو ثيدطا ول ةيرك دقو رخاوأدوسالا
 5 هدير يو

 ىعمو ولجأ ريح ل لجبم ىأ و ذفرك ذنارقلا ثءداىفو 00 و

 نمدسعلل ركع ارنا ذاىلاعت هتئارك ذنأ !ا.هردح اناه- وهم 5 ها 7 اوىلاعددل |وق

 ةالصلا ىتتامرثك ًاركدملاوءاشعفلا نعى هتاركذنأرش الادحولاو دبعلاديعلارك ذ

 ىذا اذه ىلاعت هنا لوقىفو همفءارغلا لاك هاربا هل لاقي مه ديلان لسور ع هنا لوقو
 5 مدودعص مدرع تس و7 مس وودذوس

 ديرتتنأو نمدنسل رك دن لخ -رلالئاك تن او لاق مكتهل اب ابيعيدب ربلاق مكتهل رود

 ةرنع لاك كادزو<فءو دلمذ

 هو ةةمدو ةروم

 ٍبرحألا دل لثم كدا وكيف 0 هتمعطأ امو ىمرف قرت دال

 29 دب

 ابعت ذ ذاا نوك تأ مسهلاوأر كن ًادقوروضتموأ لاك اير َذلا سعف ىرهم ىيتال دارأ

 لاقو لامعلا نود هأنا راش و ءر ذب. ىلوالءانعم ىمرفىرك ذتالةرتسةعلوقفلاقو

 نالفوءجوبعركذيومسمباتغب ىأس انلاركذ.نالفلاقي ولاك ءارفاا لوق ماو اجزلا
 تو هدحىفو انعم عامر ذل سف ذحياهناومدحويو هيلع هك ا اارهغصي ىأهتئاركذي

 , 5 سس

 11 ؟اذاهبٌتةلحامر عثر لح هم وا طل هرعت لسقو اههطخك ؟ًدمطاف 0 ذياملع نأ ىلع

 نمسلو هلهتاقىأاذكواذك خدت وذل ذكلوقن ا 2 الو

 لامسلا ىمسيبرعلا ضعي تأ سح و ديردنبا لاك لالا لجةراك داو نايسنلا دعب ركذلا

 ع - 0

 ناار ذا نياوقرف مخ كس لايقرغ قعوك) دوروك ذعجباو فورعمو ذو زك ذااعارلا

 ل_ُمد_ داو هل سلىدلا عجا . نموه شفخالالافو وضعلاوه ىذا ذل نب ولمفلاوه

 ناو درغيالوربك اًدماهملبام ىوعسل هلأ ع نموةراك ذل هعجوبب هدتلا و لت [الاوديداس لا

 عمو سع يم و و عرج و

 فد _بلاراغفمدسسسل هي راجرصن ًاادبعت اثر دخلا و د دما

 هريتصادم
 تح

 7 ننس ل اد للارفلل



 6-2 اا ماا اال ا ١ امم ا ب با ا ا دو ل ا يا او اح راش ريل ل تا را ا ول كا ا ا ساحل
 1 ١ 8-5 1 72 هاش 2 0-0 دع د

 3 اي 5 ١ 0 0 7 0 اخ نو نوع

 مو# 2 مذ  ءاراورع < لاالمت

 ا ةاكنلاثيدح فور ومالا ايضا مه نسب كارت داتا يستل تا واتت او عرض نع

 نقول ماما عملك لا فب روك ذلا صن ىلءاهيشتل دقو ادمك امرك دن رك دنومل

 لال امهريغو سرعن باوك .وا نياك ىنالاو ركذلا ىلعت ان اوما ضعي ىفقلطينبالا نال

 ليقركا ذل دوال ثاريملا ثيدح فو ذلارك ذب لاكسشالا عفرف سرع تنبالو ىوآت نبهسيف
 هو

 ركدل--رو يرو”! ريت لارا سخر ىلا نمار

 قدزرفلال اق 91 اد طمو 8 6 :اءاصئابوقناكاذا

 هر سءدو 2 هه تم 2-6

 اهروك د قاعبثايغأ نسم 00 ترد قيال سبب

 - و2

 2 م ىه 2

 ةمش ادلبق و لاح رلا نان الا اها موعد الود معها د و لرك ذرعش در عسو نيم باصرك ذل و

 ئدعملالاك ةديدش هز 5
 وانت سعاس تم يي م 5 9 نم عمم سا

 باد مد نم متسسل ردد #* دمءامدءامعةضادو
 6 7 28 ٠

 2 ا

 ىذرةشئاعثد د-ىفو ةريرذلاو ةيلاغلاو كملاو ف ءاسنلا نودلاخرال صيام بيطلا 50

 دوعااوريتعلاو ْك كلك لاح | صيام 5 كلا 74 ذلا ببطلا ةراكذيبيطتي . ناك هنأ اهنعهللا
 ًَّ - و

 2 همر 0 م ا

 :ثوربالو بءطلان نم توا نوهركياواكث يدحلاهنمو نسر و كسلا جبونو

 قواطناكءاسنلا ببطث نوم اورنعلاوروفاكل ندا رق هانولالاموه لاك 5 روك

 هرف ق وثو هو ا

 ىهلسقو عبعلا روك ذ تدلل راكد م ضرأو نو انعام يشعلا اروك ذو نارفعلاو

 تبعك لاك راك !لوالاوتننتالىتلا

 راك ذمانجفَز 1 شلك

 كيك ص 0< ا 4 لالا اهكلسيالت ملاك و لاوغأ كادر دمةالف ىمدالا

 ائاَغاَم لقبلار وك ذو باطو هنمقراملوقبارارحأو طعون تتايروك ول شار |

 ىحو رشلاوردتاىف نوكيت يصار ذا هديسناءنثلاو تالا وهةرارملا ىلاوهنم

 ركذلاو ألا رك ذود ذود ريك ةلسحيرو ذى ذهنك وجيز رانالفناديزو

 وَ ءناو لم .زاتلا قوفرشلاو لاو ان اوكا دسيبك لبو تيسلاو فشلا ذ

 اذادانعمل قود را 5 ككل سترونك ءاوقو مهلو | فرش ت رارقلاىأكموقلو
 : شو م 2 5 ور «ءىو 3 وو و

 مهيلعءايننالا نمناك لكوللملا عضو ونيدلا اصفتهمفىذلا باكتلارك دااو مترك ذ ترك ذ



 . مركذ) ١ + ءارلا تقرع + لاذلا هن ع

 هنعلدعيال ىت-ئشلان عولولا فوعّسلاو اضيف اطاواَاَطم واتيط فمطي لامشللا فاطلاسقي
 ستر وقم

 و دىلع ى ىم كلذ لازامو قع رث رو دىلءكنمدإعحالاقي و ةاركترغكر ذ ذهنرت دلوقتو

 لاقي بلقلا ثلا هترهاأو كاسلب نذل ارغلا لاو اك لعأ تلاد
 ةسر 5 1

 ةرك ذل او هتعاسبز ديلاطتنعما فر لس ارك دنا هسنأ أرك ذىلعئملازام

 9 ةرسز ىو ة- و22

 ءاونالا 6 ذأن م اه رونفةدلاامأو ءا ءاوالاركص ذى ةفينحو أ لاك و ةحاملا هيركذتستام

 لعف ظاننل نال 1 ذ ىلع سلو هب ظفان )ثاو و د لوهان ااه رك ذأ نمهلوقنأ اكف اهربشأو

 را دلل هسردءوشلا 2 دش ليلقي الا لوما لف نمال ل عاف لعف نم ىهامنا ب بتل

 ىاساب هن 56 ٌدوناسنلا دعب ثلاث ري دوهلسسنأ ام 2 داو طضملاةساردلاراك دسسالا و
 اي 8ةءرو 2 -وء

 تايد 17 نا لاوس رولان الان سهو وعر فارهة وشد

0001 
 ةروك ةوروك حما ىلا قدا دوش ًاتلافالخريكذتلاو هاتمولاب

 نالقفو لوع لعرسكي لنعت مالكلا فدل عارك ل اكو دونا ذ ذوراك ذو راك ذ و
 رك دمت دلك مانام هضعي لات روك ذلة شقمترو دوو 24 7 دةسحاو رك ذللالا

 1 5< 5 ء

 ترداناو «تفصع [تامقأنا ”لعنرذتستالو هانم ملكنا اكلانو آلا لطس ءاهوف اهو

 : مد وى مديد :ع3 و ساق و هم 9

 را قاطو وللاسف دمةقانو تريغأ
 يو هل هةر 26 وو وم اورع و

 فوبهست املتوطكلا حر فيظو #3 اهلج داتسو رحد 4 لم

 دس لاك تقلا ةرثكو ةيوعسلاوةدَّدلاءَفصو اذار دممويو

 رف دمموب لف زان #23 ىلوعأف مار كل نيف تكنا
 5 دى هو ء هلو تري 9

 ىسعللءاعدلا ىفو 7 الر ماو را تركو ل ع طو

 ةمص م

 ةداعاهل كلذ ناك اذاف ار تدلون مذ هاو العرس اوتو ترسب 010

 ةنورلاف 75 دنا د ألحرلاكاذكو راك ديه

 ذالوال ايثك ارآ اراك دم سأرأ ارا عنان

 ساس

 اذلوكأ 1 ملا املجزلا "ام سلغاذا ثد دحخلا ىفو 1 لى أكون ممل كلا و

 تت .ايهرع ثيدح فو اركذهندلو ىأهتنا نذا,تركذأتأ رلاءامجرلاءامقبساذ اود فواركذ

 ريب , دا ناللاك ناممءىلومدراطئ ددح فو اًدلا ارك ذه, تءاجى هنت 0 : ادقلدما ىد اولا
 ”7آ7أ0أ10ا0 ا ]| ]110200 ا و دب 2ظ)أ00101010011000 0ايام لآ 7 202 2١-007 ا هع ىف اج "ويرمز قاتلت بيا كاي زيان ا للا تنحل

 5 3 2 3 8 03 0 ١ 8 ن

3 . 1 

 ب ا وادي 1010010101 ]| 1]|]0 0001|
 تهتم 5 .



 84 تل ءارلا فرح * لاذلال صف

 نس ورع ينال لدقو 5 رفّددقليحتلا نمسراوف عاشو ةفنح ىأ ريع راكتنتلارفّذو |

 هفل ل عجم و ةركشلا ىف هنوني مسه ضعي عن لاغفزعملا نهىزعملاومنلاترذلا نمىرفذلاءالسعلا ظ

 ءاماا نعبالمقنالاربدق: ىف فلالا هذ هوا راع ادوارد عهباو عربهو مهردب قاما ظ
 و 2م 22ه و هد 1

 دريلا اهمدصي قد ءارمضخ قبة ةينسدة عد 0 يلقب ءارقذا اورام ل ثمراعدم معي لاق م نحو

 ىدءد) دى ..هص

 لاملا اهاعربال مكاو امك ايلاملاداكيال خب رلا ةثنمخ ةيشعىشلدقو ةءارفذاهتدحاو

 ار دل ةرمه لافتو ضنا نمدرض م ةفضحو ألاف ة ةم'الا ارطعاهل لاقي ريش ى ملقو

 ءاس لا عيراهصر واهل *زالوناصخأت اذ رولا ةرقدموبسشلاادقم عشت ارش بسشع ْش

 اهركذ دقو اع اهنب انوه ىهو نسل ىفةرفذلا كاننيبتت الو صا رحابيلع هول الار

 لاقف ضاي لاق رصنااوأ
 هو 2 - مه و و عه قَد

 لمحت ءرو* ارقد ضورف 0 لدسرملا ن نساعد

 سى اه ى م5 ور 5

 5 ؟ءاهأدحا وو قرع ىلع د دلك قد تلت هلق ىهوبّشعلا طسو تننتة تي ةرقذلا وا

 و < ودعو 7 5 همس © م

 ثدد.-> قوة تلم ةثرنءارفذلاو ةحئارلا ةسط ةنينءارفذلاو اهحرىفةد_للا لك اًثنءارفضص ١

 يذلا 0( كا: هداوءافلارسكي و هنار رفد ف بصم"ار ةسلا عزب هرتز ّْ

 وهمس و م :

 كنان سل ىلع ئشلا قرح ركصألاو ثاسللا ىلع ىرحعوشلااض و ذلا وا "د يشلا انا 0
 7 2207 ١

 اورك ذاوىلاعت هلوقو نس ول ءةرخالا ردوا ذه ١ هرك در ذلا ىف ةغلرك دل نآمدقت دقو

 8م ءدسد ا قل يت 1

 ذه ىف لعتف ءان اوملق هركدذا اوهرك ذا وهرك ذا ود هرك ذدو همقاما اوس ردا ءانعم قصاب اقةيقام

 ةوع م 0 2 -ء

 ايعاراكددا هيردتمهلاو 3 اضم رس كلوشلا ىلع ىحن عدا
 و 5

 ل 31 85 بس

 ىذلارك ذاىف تيلقنا دقاهو ارامل ا دلاو وذ دلاام ًاوماهدالا دبافر 1 و 11 داام أ هدمسسنا لاق
 مت  ممع هدو

 ولأ ةريخألا هذه كح هك د او ةر ذعجب وه ىذا دل قاهوبل ةىذاملا لعفلاوه

 هرك ذداناهرك ذأومتجاس هيرك دنس اطيخسعبصاىفٌتطنر اذات قرأ لا قندز ىأ 1 نعدسم

 6س م

 نافرك وهلا نوقفرت دل نعمنوكي در رد ذلا عع ىرث ذا نوكيءار ملا ىو ذا معس الاو

 نببعكل اق 1 لا كلذكو نامسنلا ضسقن 'رسكيلاب كرك دلو طسلاونينمؤملاعفنت لا
 ل و حدس لو ا سا همي هر

 فوعشوةرك ذك هفاطمو 3 فيطي لاك . ما رهز

 اذك لا هبرذتمهلاو هلوق

 حرشىف ىذلاو لصالاب
 ةصالخلا لوقدنع ىنومالا

 مم .رهلاو ملادرلاعتفااناط

 هن ادءامعءاردذا هب رذت

 رايطالازاوح ىلعادهاش

 الاد لاعتفالاءان باقدعي

 0 مره اولاذلادعب

 تن : هلمهملا ها توك

 ىفاكءاتبملا "لةءلاوأر حشو

 هيرذ”قريمذلاوسوماقلا
 1 ارو ةسارولا و ةقاغلل

 ىف هلّقفاوم ب 6 قالطم

 هتناونامصلارطنا قاتتشالا
 معمم مأ قفوملا



 _يفن) رافع «٠ لاالال م
 لادلاب ارقد نارك ددق ” لسا الآ بسيد ق1روابالا نم ماى لاقي الونعنلا

 عد سوم هل

 امهلىأ/ارغذوةرفذتأ اوردر لج راب نان ارَُّذلاَو ةصاخنتللا ف هلمهملا
 05 عف وص ل وهو

ذةستكو حرر ثدحو نانسص
دب ليل | نمدك سان أ كأءار ة

 0 فيي دس لاو هند صو 
| / 

 مو

 0 : سك جورج تاذ

 ه5 يم هم 3 0 هو ماد دو

 ل ان 35 ىرعلا قر ارفد وي

 و 8 هوقو

 ح آلاقو ءا ارفدىو ربو ىسكت ىعمه.فنالنياوعفمىلاىرتئدع

 مو 2 . 4 9 رس دس سب 22 0 5 2 0

 د
 9 ع م ب ممم رلس 9 ص

 ءاملا- نع تردصام 0 ءاملا.٠ نعدرد_دفثدرو ود 2111010

 و 5 هع سس

 ىارلالاقةلءالاّدر ًافكلذإلاقضةسطةحئار ا هنمتجافو اهدوا تيدا

0 
 سس 05 ومد دم

 هتاف كلاب روفاكلا َقئكاك ميل ذدةرافاهل

 انين هكا رسما ادي *« فاز رار اق نم لعب رجأنبالاقو
 دوم اس سا

 | فصلا دقملا نأ ناين يلا «ىرذذلاو اهييطىازكلا ارا لك تيكا

 قانلالاب ا اوهل قو لاَّذَتلا

 نذالا فاخريعتلا نمقرعيىذلا عضوملاوهاشةلا نم ىَرْفَذلا ثمللا امهلق أ ىهوه.وبدسلاف

 ىهوثدأ ًاتللاهفل نال ننال هايس ىرفذمذهلاقي ىرهوملا ىث لكن هنايرقذامه و

 ا 5

 قىرفذ )د وراختلا بع سأر م4 ثردالا ىفو ريععملاأ ن نمر ملوأبنالقرلوَذمةذوخأم

 تع

 ىرذذ هذ هلوقي نمسرعلا نمو قا اللوأ !ثدن الل اهفاأ او ةعجومىرفذا اوهنذأ الع ًاريسعبل ١

 | و0 لاي دعراةزالعا ومس كل ذكو ةياسأ ينال نواب :"اك اهفرصبف

 ىلع مظع ىرنذ خذإا ارهشلافو ريعملا ن ديول او نينذالا لوصأ امهو ناذةلاو نابر 3

 ةرقنلا نيم نعتاذالا نا دما ناي منال اهلامشوةر ذل نسعي نعد االا نم دنملا

 ورمكولا ؟ ةبقرلا ةظيلغلا مصفاة رفذلا لدقو رفد هيلا اال الا نيرغلاواهلاعنو

 راجوةرذةقنو رولا لغم ىَأارلاددثمرس كلا رفذريعبدي زونأ لدالا نم رتل

 باشا اذا ىره 0 قانا مي-ظعلااشيأر لاو ىل-ءارسكلاو ديدن ثباصرفذو رفذ 00
 0 هدو ل ” ءودد ود*>» 2

 عاقل ىدحلاك هلباصوهءلعهمزعد: شا هالا,رفدتساو داخلا مالا لد وطلا
 غاع ادعوا سام و9 م 5و7 هر جيء م 2” وم د

 اوةلطنا ةعاسمهاون ىدأف املا 35 م اورفدنساو



 1 5 يرد رعاشلا لاو 8

 اور ”الىأانملعانلي اورعذمال هلاذك نوقشأ لب :رعاندب راف لاطناىارتت نو نافع ا

 ١  1رلانمرعذنروع دة ماو رعذنمروعذل جرو ا ..

 مو (رقد)  ءارلافرح * لاذاالصف

 سءوي و, 9 همءج ا مو 29و ءورمأ د هد

 هرعداورعدنموهورعذشافارعذدر ءدددر ءد مالا اوهو عَردلاو فون مض كا 51 رعذإلا

 ىلا ارعالا نا دشن ردا ىلا ريصوه عز :ةاامهالك ْ

 اعد كلملَخ نماَمويرشلا نم 5 اًمداصّتنك ناٌتقالىنلا لنمو

 0 5ع مة معو و سور

 هوو هود ةهووعهس مى 5 5

 مهعرفنال ىأاشيرق نعي قلعوه :رءذتالو موقلا تأ ,ةبازحال المل هللاو غب دحثد دح ىو

 هه 52

 ىلوم لبا, ثدد- -قو لعاب و كنماورت .الئلةّمقْح ف شساو سفن مهلعتالديرب |

5 
 ءذاذىأنموملا نمار عا ناطمشلالا ربالثيدحلا فو كح ىأ كاذكةوقو انملعانلبا 0

 59-8 وع 2 هع: فك 2

 ا

 5 ومص © < ةهموآل م هب 2

 روعذى موك دمر عذب اد ىومس 23 دوني كافور

 م

 دوم < - هو <د 2-7

 ا 1 كارلا ءايحلا نم شهدلار .ءدلاو فخ ىأروعد موهفار ا 5

 5 مديد 9 و 22 2 - ءوددل ىو ع 0 و 0

 مل سو و نص ةه مح هد

 وو سد م 7 يديم ا ع رة

 3 ء

 جيناك ديراعذالاوذلبقو هنم سالو 5 نمل ادالبىلا سامسْنلا لاو عزنا علا |

 رد ها و7-2 ىو م - 2 هد

 لاو بودعوذ# :رعدو رع دورع اذ لحدو مهتم سانلار ءذف لرتلا ن ا

 لابئرعذلا باء مرك ذو ةمعملا لاذلاو نيعلاب عاركماو راذكه 5 ردات معلا 35

 لاذلا ٠ نم عاركماورامكلامهدانمكحو ”هلمهملالادلا ىفكلذمدةتدقو ثيل افرعادلاامأو

 و ورم و ءوّث وز ا

 دوتاللا لذا روما كذكو نانا ىرمدلا فار ءالانيابيذهتلا (رمتذإ) .ةهجمل

 نانو بط نمخ. رلاءاك 0 دلو كيرختلابر لا (رفذ) هدهد "لد ال ىذلا ا ٠

 2 2 86 ىو يت 2

 رق الاوت رفذ وهف, يرسل رولا ا ىانعللا صخو

 15 هس سا مسمع 2 عك 5 و. م و 2

 ةفصقو هترقأو هدوجأو دو خب راك دىُرْفَدورهدلا نيب ردا تاسفلا ١ ةرفددضورو ءارفدو

 1 ركل مقل للشر تر رهان رذدلاو عراد ذك تممٌتمطو ضومملا

 مكسسسح ىأ كاذكهلوق
 ةءاستلاو لالا اذك

 ها رظناف

 | نوكت هو ءدإاو كتل لق و ءدصماودب وسم ةرعّذلا لسقوةرود- اردو

ادب ًااهارتالا منذ دزمرهشلاىف
ش سما ذاروعذتةقانو ةروهدمال 

ْ لوةتبرعلاو تراغاهعر
 

 ْ لوام٠ نمْناَمِبقراعْدالاو ذو تسالاةرعذلاو ن نون اهبةرعدم قوفوةروعتمنوا

 6 نرعلاناسأ ا 6(

 ركذلا ى ارعالا نبا لاكو نفخ ماها رثو ةنملا ةئنص هنو هيف صول ودهملا قاضيامعام_ م |



 (ردأ) ءارلافرح + لاذلا لصف مو م
 ريو ا  حصحسصسسس 0

 هول * الت ىنعياعمطلا هيرد نع ىوربو هدنرف نع ىنعب انعمطلا هب رد نءلقايصلاالاجب ىوربو
 - ص » مص

 نيهحو ىلءعديردتس ىو ربكاذكو
 م9 5 م 5 هس 8 9 هَ م و هلي

 دمهم بضع ىرد ىرمسلا لوطو 0 اكدصمموملاةرضدنمحردكو

2 
 هد مات س#

 وَردلا لاب وسنم هن "اك هقارم "*اوهول التى ب صعىردىورب و ا *عاغا

3 - 2 

 مدطتمنمحرخأ بلش بألا لوقب تيل نعم كرهالا لا قرد بكوكلاهىلا

 قوس و 8 دب هدو ع

 : ردت سلا تردورذلا لابن هكر أاملاقيو فس ىذه يق

 | ١ مهووس -لوأاقورشراهتفاطللا اوهلقو ترهظو تعلط مضاادارورذ

 اق

 عججاسلا لوقدنمو اردَتنلاٌسرالا ترو د تنلا وللقملا كاذكو رصشلاو

 2و 31 <

 نر طماشاصأ لاقي ىل ارعالا نما َنعْضلاَر رطملادرلاءىنعب 0 0

 7س )»و وس

 فكحلا عفورذقر طف نما يل غاورطس فأن ميلا كلور هلو عطا ذا

 0 لاردلاه دومرالا نم علطاذا قبلا ردد زول عارذارْدَقَ ءالا لت لاح داو
 عاود دو ع

 رثكلدتنأو فاعث نعراكنالاوْضَعلاَ ارذلاو هسارمدقم ناش

 0 5 مول نأ لعاب 2

 "از او قى اال ةضحق هوا 0 م رات اسراري د ا ارغلا

 : ةّمسطخلالوقهنمولاق

 رار لان * اهفنأب تراَذلعبلا تاذك يل

 ىربنبا لاق ةقاثلار ذك اضع ٌضارع !ىأرا ردن الفىفديز زو لاق ةرورضالهففمهنأالا

 وهو فذ ْثراّذوإ_مأو اهريغدإو ىلع تفطعاذا اهفنأبةقانلا ٌتراَذ ىلع دهاشتكطللا تد

 تبيلاواهفنأب ٌتْراَذ

 مراه مدعي ىف لاذنف «٠ اهفنأبٌتراَدوبلاتاذك ٌتنكو
 اذهدعب لوشن هارتالأ ىالئب سان احد وتاكربزلا وعمي كا ذاك

 هرتاكت نم مهب رئاكوأكيلاوم مافاد
 ا رملاهذهل لمقدم و ترءادءإ صن وكي نأوهو ىرهوم اهركذ امو رغب راد ىف لسقدقو

 ا و 2و وود
 لوح ماَق عدو انام راو ذاجوبلاو هنعرفللا ىهفاوجح قدصيالو اهنا ميلا مهو

 برعلا نم ليس رو شار دود هأبا لديدتو ئنلاكةنر ته ردردلاو ماركو هيلعردَتل ةقانلا

 د



 81 (رَرْخ) © هارلاىفرح ه« لاذاالصف
 ه ه 2 دم /

 لحرلاىب مم هيامو ال ا ا

 ىلا عف ةوؤءامسلا نملزن دوس ًاًامشنينحم و هتف .ًبم طم رجتكم ذندقو ردك ان 1

 نءاثدد- ىو ةداهتدحاو ريغصلار الا لفلذلنيكرمشملاهلا مودل َئم بنك ضرالا

 ميهاربا لاق دهدهلاودرمصلاو "يزل او "ولكل لاق نع ىسم ل سو هيلعهللا لصىبنلا نآس اسمع

 سانلا ىلع اررضباودااور و.طلا لقأ ىهو سانلا نيِذؤنال نهال نهلتق نع ءىهناماكرَلا

 امنارضعتال هيلا لاقل شعارا ةراهلا فهل ل .قهريغو بارغلاروسطلا نمديسانلاىذأتيامم

 متاوقاهلىتلا ىه ”إهلاولاك اهلتقافكتد ١ اذان قل ”الاتنصاناة

 مه ه5 ضرال ىف يلدا هتئاردو لا ىهاهب سانلا ىنأ كانوا درشتاو ى ناربلا فنوكت
 ىو« 579 عسد

 هنكل ليال ون را تاكل راغصل!لهلاوهئذاار ردلا ىلا ةيوسنمى موهنمةملعفةيرذلاو

 ممتن ذم هروهظنممدآى نم كرد ذاوىلاعت لوقو لوالا ومظمال نيلي ظ
 لاف: نشب ن ماهي يرد ديرعلا لساتلافو تاردلاو كارلا عجل اومدآو لج رلاةيرذو

 نوزةهفب هزغلا نع مهرغنوفلانتكملهأ سنو لاوو ةيرذا!ىفزمهلا كرت را

 زوم مريب رذلا ىوصلا قصماوبلاقو مسهتلخ ىأَلاهقلا ردن مةدلاوةيلاو ىلا

 مدآباصن مقلد يرتنأ هللا نام هتانرذم هروهظن همدان نمكيرذتاذاو هلوق عمو لاك

 اهلصأنيوعتلا ضع لافو كلذب اود لب اولاك مكيرب را مهسفت أ ىلعم هدهش أ نيسردلك
 كس و 5و 1ك
 تغمدأمم ةيوردتراصفءانت :ريخالاءارلا نملدبأ ًاراك ا 1 فدعضتلا نكلو هدأ عت نك :رورذ

 ثدللا لاهو ند , وهلا دنعدوجأو سقأةسلعف هنا لاكن مل اوقو لاكن رذتراصفءابلا واولا
 غل
 ةلوتقمة أ سعاىأرهناثد دخلا ىفو 0 :ااوهورمسلا نم لصالاوي رم -اولافاك ةيلعفةيرذ

 لبست عمج م 8 .رذلا اًهيسءالوةبر يح 51 قال لق ادلا ل التام نه تناك املا

 اهلضأ ل دقو :زومهمرغإلااهيابختسا زةدواقم يكل ازمهلااهلصأو ىث ورك ذنمناسنالا

 لحال“ ا 2 الا مه رد يىلاعتهننا نال رفتلا ىنعجر ٌوْذلا 1
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 نقتملارباَذلاو بسكون 2 ارد ىل ارعالان يا هيرانَد نصر ااملاقبو ةرايدواربّده فقتي ىأ
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 اينو فرأدووفموقدب لح عضو لكك يك ع انرادلا امو لاك

 قتناك ىباافلالا نال تزههرو دات الولاد الار ادورارقلارادترن الاوءانعلار اد

 ىأراندرادلاءام لاقي واهلصأ 0 ا تذاصرالا

 لاعيْموهودح أ ىَأراَح اهيامو ىروداجبام لاقي وىرهوجلا و نمل اعسشوهو 0

 مأنألثم تع دأو ءانتيلق ةكفاهلسقةنك اسءادعت وا 0-5 اون دءلصأو ترد 10

 ىفالا لمع _.الدحأ اهبامىأءاملا نم .واولا لا دبا ىلعر 31 ودال و راسدال 0 ودرادلارأم و ماسقو

 مككننأالأ ثيدحلا فو فرطلا نءاعدعبلوا اولا تحصريو اودرسكو لو ارودذلاو راندلا عجبو ىثنلا

 راد عجبرولا ريواصنالاو ودلك و ملا ذبع وُ مرا بدو هواصتالار وي

 "هل سق لك تعمتحا لك انقانههرودلاو لئاسقل اانهه دارو لاحتاو ةنوكسملالزانملا مو

 ىفو رولا لهأ ىف اضاف ذح ىلعاز :انجم اهباهونك اس ىمسوأر ادلع ا ترعسفارل الخف

 امل كلرتل »ومالا | هيلعفل اوقاعأو ةلسق تيقبامىادصس قب الا راد قام رخآثددح

 نيتملارادعئاوىلاعتلاقامناوةثنومرادلاىرهوملا ءهلسقا !اللزاملا هيدي ربامئافراد نملة

 ىلا فس نا ل و 3 اوثلارع ل للجو زعلاف معضوملاوى و ىلع 1 ذف

 ةربرهكاثيد-حىفو رادلا : نم

 ا تدفرشُكلا ةرادنم مام ىلع « اهث م اًنعواهلوطن ا

 نقاد حلما ناب مالا اهلل ىرعبرلا نيالا و ةرادرا دلال اشر

 ىدان هادو 7 0 م ناعدح

 تحت تلاه اذلاو « ريصح ىلع تارا دموذو# رعاشلالاوو 'قككاراداسفي تارا

 دال ا :ًافدلملا تمعئرادلا هذ_دهب وسس ىح دليل رادلاو ا ”ادوةراوداهل لاقي فنالا

 نيدلاو ريزعلا ليزتتلا فو لا دا مسارادلاو رادا | عم ىلع
 ما بر ىراذلا حاصلا ىفو اماعمبلشب الو حرب الءرادا مزال رادو نامالاوُراَذلا اوم 22 >

 لاق نا برادو يشمل انوع

 »ل وص

 نول .اما ولنا ىرت قوس 5 نوسفكملا ند ادام اووذ 32 نوي داذلا ”لردي ليلتك
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 ىرادريعبو اهل كلاع نيرا ال ار مانعا لش مهلبامهماقهاو لاو ءالا بايزأ 3

 0 0 عارشلا ىلإ ,ىذلا حال كاكاو ةاشلاكلذكو هير كريم ف لبالان ءعفناذم

 )0 برعلاناسل ب ء9)



 لا دلا مضن ُمصراودو وق

 اهفففدعوو اولادش عماهك#و

 ام” تاغلعد رآىهفامهف

 (رود)  ءارلافرح « لادلال صو م

 لج رادو ةهوركم راغرب ”اودلاهذهئوسامو ةهو ركمىه مو يطل سرفاولاك ثان ادالائه

 ثيدحلاف و ءوسلاةرادوييلعلاقيءوسااودعز :علاةرئادلاو ىعاودلاه,تازنئرئاوُذلا

 توملا لءقر' اودلاع 4 .ضرم ولج وزع اوقو رصنلاو ةبلغلاب ايكون ابا لصف

 باعت دشن 2 لا راوسر وا لرب اد مرا وف او قااوأ

 بحور مع ىذ يس داودب دع اهلا“ 3 ءامذأ لزغماق

 هضم # م 0 م23 م 0
 بربر طسوا عر فرط ةصيضغ# نداشماالو كين م نا

 دم ولو سد

 | ك1 زامتوما وكيل عفمرادملاثدللا رقبلااميرودَتسُدُكلا طسوزكر ةسشخقرتادلاو

 هدرا فرغ دقو مص مضلاباودوهبا دمك اراد موا مسا لعبع ونار وذاك اردصم

 ٌراودلا عضوملاو مصلا كلذ ساو« تورد هلو -اعضوم نولع< هصنت ىررعلا تناكرصراودلا

 سدقلا ىصالوقهنمو
 9-0797 قس

 ليدمءالمفراودىراذع #24 هحاعتت ل مرسانل نعف

 ' 0 اهتم قاهيبش هلانادح انقورشنلا انهحم دار اواهريخو ال اورق نمعسبطقلا ب رسلا

 ممصلا مس ءاقربشالاو بدهملالد دوطلا ل دملاو اللا نياعو مصلوحردراواهبانأ

 ديييحتدوو لاق راودممسصلا مسا ف لاقيو س ًرلاراود نمو هف مضلابراودلاامأو تلاوات

 0 د هو و 50 ىااع هقك اسد ال 7 :

 لتاودااورودترب اودلاو ةلودىاةدسسعو لاق هر ادانسصت نا ىش لات هلوقو راودلاع ف

 و 2 ري ع و ناك 2

 عمج لح ارادلاو مارا تديلاءاممأ نم عاركنعامهالكر اودلاوراودلاو هدم_سنبا لرد

 2 ع 2و7 5 هع
 و ريدر هه

 روداورودأ عملباو اهيف سانلا تاكرسةرثكلر و ديرا د نم ىه ىن+ نبا لاك ى اهصرعلاو ءانلا

 واولا ىلعةمغأاةهار كلزمهلاو لعفلا نمىلعف انبوب قرف ءامثالاودد_لا ىدأىف

 0 ع 0 - و .٠ ف ع : >5

 ليج لئمرايدريثكلاو زمهتال نأ كلولاق همومهدمو اونمةلدسمروداقةزمهلا ىرهو+ لال اق

 ارادروبقلا عضوم ىمسنينمؤمم موب دمكيلع مالس دوبقلاةرايزثيدحفو .لابح وأو
 5 همه

 فىأدر لح در رىلعنذاتسأف ةعافشلاثي ديس>-قو اهفى هوما عاقجالءاب ايحالا رادباهدشت

 نبالاه 50 اودل-و زعدهللاو مالسلاراد مست ة نا ناف هيج ىف لسقو هسدق هرضح

 تارايدوةراددو نس سلا فأن ءى.رافلا هاك لاب لقلا ىلعردارادلا عجب مدمس
 22 ا ا ل

 رادلاىفةغل ةرادلاو ةمالسلا ةهدسق ىف علا عجب باي هيوبيساهاكٌتاَرودوُرودوُنادو

 ل و ”و. ىي ل ع ىو 7 يد مام كم ص دى ءو د هد

 ةرودأورا ودوراوداونارودو رودو تارا دوةرادو نآربدو راندأ اوةرب دوريدلاسقي وسودلا

 اننا



 مر (نودإ) 2 ءازلافرح « لادلال صف

 ىهدرادلا عار لاك ملح ىف هللا مسفى وكلا ساصتلا نبميهاربا نيدلا يبو ادعوا

 نيف 0 "راهسوةظلغنوكنةرادلاوءاهسالا نوكسالتر ةربملا تالة ملا

 1 و ىمصالا لاق  ح حوسو ةجاس لنا قرد اهغ وله رلا خفت 1 ويم نادل ريغلاكو

 نيا رادو ل :رادابتخ ضءعنمالك ىف فيو ةعي الك لد قامتدقا مهج .رءابطعلا نم
 هو مو خخ 27 ىو م 5

 "ل

 00 0 ءذاةرادو ٌباَدارادو السامر ادو نمكمةرادو لفلم ةرادو رزتحةرادو
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 وو,
 طقةطقةرادو فقرر ادو حالا رادو نيا مارا عوضومةرادو 9

 يي ه_-

 دهاوشاهرثك قعودراَدنورشعهذهف روذلاُةادو ى ا ا جرشلاةادو نصح ةرادو

 لبقمنءال هب وبيسدشنأوةروُذتلا كلذكوربد عج اوةرادلك ل مرلان * مه ةريدلاوةشامارخآ ازه

 < 8 و س و مت و س هر يو

 لابذ قوى طيلشلا مسد 23 انهوحوع ىخظيةرودس انش
 م2 ع اس

 رود ليقو ودل هو ردت ورانا 03 انهوحو "مروره الخ د ىوربو

 0 معا سو

 نووشلاةروادمو قاريسسلان ع ء ساجاةرودتلاو اوبرششواهيفاودعقاعروُثَريدلاوةراودلاو

 لمتو نيميصسلاك ةحاعملا ةروادملاو اهتطلاعم
 يل ومرض مو  مم- 4 عك سور ه< 2

 نووشلا ةروادمىندحتو د#* ىدشأ عمم نيس وحأ

 ةرئاذلاو تارادلاريدقتلن اسره ونامت نات تاملزاكلا رت 00

 س#-ىهوةقلخلا ىهىتااةرئادلا لكش قا لروعتل مقدار هج 00

 لماكلاورفاولاناناناهيفةيئاثلاةريئادلاو طمسلاوديدملاو ليوطلا باوبأةثالثاهيف فوالار اود

 نا اوأةَتس اهيفةعبا رلاةرادلاو ل_مرلاو زج رلاو حيز هلا باودأةث الث اهيفةئلاشلا ةرئئادلاو

 نراقثملا اهي ةسما1ناةرثادلاو ثتحلا اوبضتةملاوع راضملا وفشل وح رسنملاوعب نبل

 مهلاثمأن و باوذلا عضوموهفارعالا نبا لاك ناسالا رق ىلع .ريدتملارعّشلاةرادلاو طققف
 صا 3 آه رع صرع مدع »

 ىنذلارعشلا ناسنالا سار ةرئ ادو ٌكرضرال ىحالاب لددبتم نملالثمبرضد قرب ادداٌثرَعَحْاام

 ةهلملاك ةرئادلاو نيلان هدي طاحأام فاك اةريادو هنرن ”ادترعشقا لاقي نرقلا ىلع :ردتس

 جطانلاو ما ةرثكرن اودسرفلا ىو رب اودلاةدي_تاوةرئادلاو ردتسلائشلاوأ

 نوكف ىلا ىهود شهلا بهتمهركب ةرئادةرشعن متل .شنارئاودتد سعو لاو امهريسغو

 َتَظنوكن ىلا ىه سخان رادو ددللا تحت نوكتتا ىهو عاقل رادو هور ضرع درع

 ناك نافةدحاو تناك اذاءركم تسساوةبملا عسر قتادة اخر نكئاملا ىلا نيئرعاملا



 ملا ىتاتارادلاو ف هلوق
 ةراسعلاهذهو لصالاءاذك

 ههعمىفتوقاي اهلقناهتمرب
 ىنارعالا نبا نع فرسحلاب
 يضم اخ : لوأتو

 دشنأو رجلا اهف لع حو اه هوهثبو لمابملا فذ

 (رودإ ءارلافرش ب لادلال ضو مريع

 م ات - مس و

 ”يرتس راوب موف * ةيقوعباموب اعنا يس
2 0 

 ةفاضا ىلعهيرأ ادى أىراودوناسنالاراودر هدلاو هنن اعلا وق ئعمفف هن الءاملاب ساجو ىذدع

 بسب سلو بسنلا ظفل لعو# ى م هسفن ىلا ؟ و بلا

 5.7 5 5و

 الاوحأن أ الابر ءذلا ىراوذلا ثيللا معأ قمم وش فءاشلا ندب ىحب هريطنو

 هو سس وو مدع

 كرس ةقوهو ورشا قد 03 كراودنا الابر دلاو حالا لاق

 «-ومممد ت

 هوكي او دشلا(قاردسس نك دقو داو لا اهرود.ةدحاولا ةرملا ىإ >وةدساوةرودرادلاهو

 ذخأت : نارودلاكراودا وراودلاو اهلك ايشالا ماع دريغو للنار وَوةمامعل ارودن 1 ماددكاو ارو
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 قو اًيودميلءجئشلاربودتو سأ رلاراود نمراَودلا هذ أ يريداو هيلعو هيريدو سأرلا ىف

 رادتساوروديرادلاقي ضرالاوتاوعسلا هنن قلخ موب هنئاهكرادّنسادقنامزلا ناثيدملا
 برعلا نا ثيدحسا عمو هنمأ دس اىذلا عضوملا ىلا داعاذاو ىلا لو-فاطادا ىنعمب ريدشسي

 مرا لقتنسفةنسدعبة نس كاذ نواعم, وهمفاواناةمل*ىسنل ودور غصىلا مرا نورخوياواك

 هنمز ىلاداعدةناك ةذسا!كإتتناك الفةنسلار وهش عسج قدوأعج ىح -رهش ىلارهش نه

 1 ل اوتو 11 ار ىلوالااهتئمهك ةنيلا ترا 0م

 يشل: طاح امامسهالك :رادلاو:رئاذلاو .ةانخلاءايعمأ نمىوحامرلعتن تيتداوتو نطبلا

 ىتلاتاراذلاوةراددعماف هرعت ا ءىشديرادب عضوم لكو اهلا ىه ير الا الل

 و نا اهيدينيبو ىَدوُف 5 اهتراد فاك 1 ّنيروالا ىرَي و 0 سو بم

 لك افيلي انس ماس تللز والا كلت ىدينيب هلنس قل 1 ”آاتنبلا ىعمولاق

 وهوةراد عجب ىه,ههوجوتارادالا نوقرت<رانلا لهأ ث يدخل اف و نيملات تعضةقاو ىلا

 0 .رلاةرادو جل 0 ا اود نم هح 0

 9س 2

 258 ءارهقاذافلو كلر 2 ارعالا نبا ع مرلا قٌتاَراذلا

 كس تس 5

 شو ةقنحو أ لاق تارا روداهعجيو لامن ةعسشاو ضرأ لك ٌةراَدلاَو را

 تارادرعللو لاسملا اهم ةعساولاٌةيوُحلا ىهىمدالالافوةسنملا ضر" الانوطدن ل

 ءاهبدمفملا مامالا مشا انادمس طخ ةيساحلوصالا ضءد ىفانهتدحبو ,(مركملانيدمت لاك )إ

 نبدلا



 عملا (دود) ءارلا فرح + لادلا لضف

 هس مدعوم «ءد< هن سام واتت

 لءمقو هلم ةالاروهدو ةاوهمفمالا كف دقو ىش كاع ةروهدلا نتوهرجانوارلاو فدؤجو

 8 - ىو يس

 اذاىلاععت هلوقىف شاع لاو اهبل ماهر لجرروعح كهل اهكاَوَ

 لاقو اقل انام رك مط لاق واهب رمت نبع رلالاقو ثروهد لاقت روك س لا

 ىلع موضعي حر طاوبكبكى عمولاق ميقا ف أتواَقلاومهاهفاوُبكُكَف 000

 م 2 د اوصم دوم ع مو

 يي و اوروهدمانعمتغللا لهأن مهريغلافو ضعب

 دعو <

 لبد برش ٌبَْصلالارل نم كزوخلاو ريدألمللاروهدتو مق الا

 توصلا ٌىر وهب باوصلاو اظسارزه: نطظاىرهزالا لاك وصلا ٌبلصلاودو تسلا ٌكرَوَْد

 لاقو يجبرك ف حاج ارنب ثلا مداقلا نيدحشتقّ سيل كس هادو توصلا عسبفر ىأ

 لكساوُلا ىرسكل "نموكلىدبو 4 ايهادوشر دنقل رج راو

 ةلواحتتنأف كرطلاةكسقنن 5 ٌلزانوه ىذلاثوملاا: افاق قدزرفلا لاقو

 ةلواطتايثرهدلا لمعت * لاخر هدلاو توما شي رهدلاانأ رب هباجأف

 ىفءاجاذككلافانتدلاضقنادعب في توملانالت :رخت الا واستدل اره دلالعحىرفزالا لاق
 عده عه

 يارا وةب روهد مالا اذهىفىدنعام بار ءالارداونىفو ثيدحلا
 عافك ” ىؤم2 0 مود دى مه و ىدمو و و 7

 رهَدو ءاريسأ ارهادورعذؤرفدو دحاو ىنعمعاًديهالو اًدوهالوةيدب وهالوةيديورالوةدواهمالو

 ةعم م رنيدسل لاق عضوم مسا

 ماهرلا فزئاجلا ِهَلاَسو « رشدماضربا سار مبصأو

 - ما

 قدزرفلا !لاق' ة ةؤورعم ااكررهاودلاو

 ٍلاّقعلا فورصمريغىزخج 5 بير ةنعرفاودلا نأ الاَذ

 ه5 0 ه 0 5,

 لوقت درعل ادب امر روت 8 رودكلا لح لآ هيردهد 9 0 اوقهنمو لطامل اردد ا

 ةثهس هر 69 2

 دعس رب ردهدمهمالكن مو ىبعو :ول ؟كلذ لاك 0 1 مسا نيردعد و اش كدع نانا ال و

 استلاو -- تلاع نسف فان سانا لفانع كلذ اشتر الناقل ا

 طار مدل ارعولأ م [شٌدْدعْْغبالناردهدلايو نقلا دعاس لاقي

 مس 9 د 00

 وسع سصع 255 مو #ث دمع تولوز مسو 8: سم

 هراداو لودر ةرداور ادتسا وار ردوانان ودرازو قودي ةااراد .6 هد ىزتتهملع
 س قيمءعم مز رزعءعص سم ") ةسصو و ه- ع و 2م م هي

 بي وذو لاق هعمرا داراودو دوا دمهروا دوتردتسا ثردأو هبتردو هيد ودو هريغ

 ركهدتو ةشملافيرحدتلار كهدتلاو راصقل اركشدلا ) ن6 ةديدشلا ةممجهتلاوةريبكلا

 ملاة قانلاةرمهدلا هلوق

 ةعرسو قفرريغن لمعت ناو

 عاملاو عارصلا فذخالا
 مدعم هرنكس ومالا هرك ذ



 نبال للقول اريشءاوههلوق

 بحاص لاك ىلهملاة شع
 اذكر "اسبلاقف سوماقلا

 يعم ملأ لصالا

 (وهد) ' ءارلا فرح « لادلالضف 37

 5 ونسملا ىلهساولا اكبسنلا ىفاوريغاهر مهورهدلا ىلا نانو سةءاعيجامهو باعث لاك لادا

 ءالعلانبورعو أ دشنأو هادحاوالو ىضاملا نامزلا فرشدلا لوأ أرزاهّدلاو هل مسلا ضرالا ىلا

 2 بح

 ىردعلا هاج نبت روع لقولا# قلي اوه كرا لاو ديف لهأ نمل جر

 ا 5 ”-ه هدو م

0 - 

 سس ) ربو 7 3

 تاق شت 5 اذا ع ماسالا ركااهنن و

 و و و هم 1 هب

 رورسم ىلا هسبارقودو #2 ارم سنا بير رع هيلع ءىكس

 ريراهد يح 00 0 50 ا |

 هريشو أدتبم ناكل ل هند اوقوارعخ كلر دين ا هنمبلطا ىأاريمت اردّقتسا هلوق

 عجريسامملاو تا-وتثدح ىأريسايمترادذا رمضاحوأ ناكر سعل ادم ردت فوذحم

 | هناكءريدق:رعضمن"اكم ساو اهبل عافهركذئالاو ةمانتنكيمرك ذتالا نكي تاك هلوقو روم
 لاحا.ةبأو هريخرب راهدو ادتيمرهدلاو ةرّدقملاءاهلا ىلعةدئاعورك ذتىفءاهلاو هركذتالا نك

 الديشئأر راهد رهدمهاوقو. ةدشلا نعم نمريرا»دامهبفلماعلاونامزلا نم فرط

 ” اقع لعب ردي راها دج اوو ع ءاعوسةعاس ومو أول قر ماهو دك ليم ملوتك إ

 تا ارهدوأ 0 رورشد عجبي 7 راهد اكو دشسو راك ذم عجب امن كفيل ذو 5

 ةغلابملا لعةفاتخعر 0 2 يعور رامعإ جبد رصصاعالاوريقلا لا

 . عطس ثددخىفو 3 رهدهنفدر ةبالولاق رب راهذلار هدى كاذلاش ىرهزالا

 نيلاسو ذرهدلا ن دار رولا عجب ري رادلا ىرعزالا لاق 3 ريراهداراوُط رخل 5

 هلسيلرهدلا ظفل نموت شم هس” اونورهدلا شر اصتربراهدلا ئرشنزلا لاق ماو سو 0
 7 صوص

 هرهد لوقت د اسيل رقنأ الو بلاطى أت ومثيد-ىفو ةلزانلار هدإاو ذا هلولخلو نمدخحاو

 يأ مرح دو هوركم مهبل زن لحأ مسهرعدو هوركمهياصأاذا هان الفرهد لاق :تاعفل عَرَط

 لاق ل ارشد كاذأم ميلسمأثب دح فوق اغو ىمهامىأادك؛ ئ :رهدأم وادلب :ىرهدام و مهم لزت
 دو مل نيس و

 ةريوقنب مهم لاق قداراو وجه ىأاذكيىرغدامو كر ككرذا

 نا #3 كاهن اب ىرهدامو ىرمحأ
 0 7 3 هم

 8و ون - 5+ سه سم ة8ةم وود 82-5

 قو كلذك ىدلا|تروهدو ةاوهم ديل ذدقو ئثلا كعجبةروهدلاو قدامى أ ىرهدب كاذامو

 مهطقح كرتيالو مس ملعةَعضالدارأ هن ”اكريهاربا رح ىلع مويا ةرَوهدالق ىناصتلا ثيدح

 مهدهعت و



 ضحك (رهد) ءارلا فرح و لادلا لصق

 مسوهملعهللا لصىبتلا لاقف ايندلا ةايحلا ةّدموليوطلانامزلارهدلاو نونظرال مهنا لعنم

 عقبامأف اهلعاف جدبساذا مكنافءاسالا ذهمكي لعفي ىذا اويستال لب وأت ىلعرهدلا اويستال

 رسفدقوىرهزالال اف .ثيدحاهحواذهف رهدلا ال اهل لعافلا هنال ىلا عت هلا ىلعس سلا

 ىمىنعم ل بقو همالك ىكدسعا«أن أ تانظفد_عو ا هرسفاموبثي دا اذه ىفاشلا

 عقودوةببساذا مكناف ءايشالا هذهلءافاو.ستالىأهبسورهدلامذنع سو هملعدتنا ىلصىنلا

 ثداوحلا بلاء ناف للوالاة باو رلاربد#ةنتنوكمفديربامل لاعفلا هنال ل_توزعدهتلا ىلعسسلا

 || ريدقتو كلذ, مهدتءرهدلا راهت_ثالثداوملا بلاج عضومرهدلا عضوفريغالهتااوهاهلزنمو
 ءءء مو 7م

 ةرهادم هلماعو رهدلا املاجن ا يهداقتعالارريغال ثداوعلا با ا. اوههنثا نافةبئاثلاةباورلا ظ

 ممم م7 ةءسود

 لاق ىرهزالا هنعا راهدودر هادمد راسا تاذكو ىئبعللا نع ةريخالار < نما راهدو

 باق ًاورهدونام نتا ل_عنال نحن ولا مول وايل ةّدم ىلع عي نيحلا ىفاشلا

 دشن ا ودحاورهدلاونامزلار مش لاهو هنعهرصتخ ىف ىنزملاءاكح نامالا ناك ىف اذهركذ

 ناَسحالا مهيار لم لبس 0 ظ
 ةهكافلاوبطرلانامز نامزلا لاو دحا سناك لا هل هيقفءااج وديزبنيدااخار مش ضراعف

 ىرهزالا لاق عطق“.الرهدلاو رهشأةمسىلانيرهش نامزلا نوكي ودريلانامز ورمل نامزو

 |١ دحا وريغتعمس دقو لاق اهلك ايندلا ةدم ىلع عن ةبولوط الارهدلا ضعب ىلع عمتي برعل | دنعرهدلا

 اذه تاك اذاوارهدانلم_تاهبانلاىتلاانرادو ارهداذكو اذك ءام ىلع انقل وة برعلا ند

 || ةنمزأةعب رانرعلادنعةئسلاو لاف ىعمدود نعم د>اورهدلاو نامزلا لاقي نآزاحاذكه

 ىرهزالا ىورو ناقرتش.امهف ةنمز ا ةعيرارهدلا لاقي نأزو<الوءاشو فد رخو ظقو عبر

 ظ راد ادقنامزلا نال لاق هنأ وهملعهللا لص نا! نعهنعهتناىضرركب ىأن عمدنسي

 اهنمدت الث مرحاهنمةعب رار هشربشعاشلا هسا ّضرالا اوتا اومسلا هللا قلَح مور هتئهكح

 ىرهوملا رهدلانامزلايدارىرهزالا لاق يس وة اوذو ةدعَتلا وذتاملاوتم ْ

 لحرو اديأىأنيرهادلارهدكبت ؟اللاقيوديأ بأ مهلوقكر هادر هدو_هلوقو نام زار هدلا

 1 5 هوه
 ىلع كر ةرهدالا لت 2 ارهدب تدعمنا كي . وسلا ردان وهو رهدلا ىلا بسن ن سم يدق ىر رد

 هو أل ىو

 لاعب ىراسنال نبا لاق داوموهورهدلاءاقسلوقيةرخ الأب نمؤبالدلم ورغد بدو سابقل

 ١ مضرب غال ىرهتد تلق سهاع ب نهر هد ب ن مناك اولا ىرهديدقلا لجرلاىلا ةمسنلا ىف



 (رهذ) ' ءازلافرح « لادلالصف ١/0

 ذأ هلا (رند]) اريث علل اريثك

 اناذك انثان اءاوذكوىلاعتهاوقكل ف ىلعءىتىل ارداصملا,سدتلي الكل ءاءنينونلا ىدحا تيلقف
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 وش ورينا ةمهلوقليلدبدد شتا راند هزص يرق ينافي

 كلذاو ساتلالا ن :من الا. نم هنال ماندو ةراَمسصلالمه)صأ ىلعحب رْضْفءاهلاثوكينأألا

 اهلصأ حءامسدو طاريقو راش .درودددمول :لاكحايدهإصأو حاسي دو طاريقه)_ةموريناند ىلع عج

 د 5< 95,
 و ”فقمرا ,دورياندليثكر كم لجدو ةسرعتراصفاعدق اهب تملك ف ”برعلا نأري_غةممعأ

 2س  ةءوس دو يومه د” هو ى هس ى هو

 هزكو هيننم ىلع بشأن وللأرثدمنودرب وة شهطل نك داوسرونذن هب ةرثدم سرفو بورضم

 9 هده

 ههحو رب "دو شربلا قوفتكس هبىدأا لسحلا نمردملاةدسعو: لاك ةليسمظلا كريت سداوس

 28 9سم 255

 ةنسفلًارهدلا لمقو دودملادمالارهدلا 0 رهد]) ميسا رادو راند لك ”ال*المو قرشأ

 هلا ب هذاك نيةغارشلاورهدلا توكينااماف ءاهلا تبر هدلا همف ىح دقوهدس سنا لاق

 درطمة قالا فورح ناكملكاذنوكي نأ اما وهم عهسام ىلع رصتقموعنلا اذهىفنونرصبلا

 مهلاونأل اف تويفوكلاهملا هذاك ئثلكىف
 وت ع يار دل

 ركدلا سانا هع يال #* مشل ادعم لاطالمحو

 و رود هه

 اعجهسفانعمسالواراهذأ ع هدا عج كلذكوز روهد ورهذأر هدأ م عجو هديس نا لاق

 نادانغف :رهدلاوههتناناف َرْهذلااوسستالإس و هيلع هللا ل_صقل اوقاماف 'رهدعج نمانمتقامالا

 مهنالىرهوحلا هللا, تدرأ كر اكفرهدلاهيتمش ذاق رهدلا سيل هلعاف هتتافرهدلا نمكي اصأأم

 ىو ىلاعتهتتاوهكلذنافمكب كلذ لعافاوستال مهل لةفرهدلاىلا لزاونلا نوغي_ظباوناك

 ىئْشالا مرهدلاوههتلاناف هلوقد_بعونألاف ىرهزالا لاق ىلاعت هتلاوهرهدا!نافةءاور

 تأ رولاق نيلسملا ىلعددن دوت لعمل نأ كلذ و ههيدج و لهج نأ مال_سالا لهأ نمدحال

 لاىرهذلاوههتتاتاثلوقيهارتال ل وقيوثددملا اذهب تحي درر هدلاو ةقدنزلابمسبتي نم ضعب

 ةيلهادلا ىف ىثعالا لاه د قورهدلادانآى هتناسسيدحأ ناك لهو تلتف
 ماس 705 سس  ضس نياماص

 3 ىلا ةءالملال و ودمع انوا و ءافولامقار ازآتسا

 نممبلزن:لزاونلاو ثداوحلا دنع و رهذلا تنام شناكب درعلا تأ ىدنعملب وانولاق

 لعف. ىذلارهدلان روا_ءصقرهدلا مهدانأ و هتداو-ورهدلا عراوقمهتباص نول وقيشم 2 وتوم

 نك مر زعل اهنا ىف كاذب مسه: ىلاعتهنلا اريخأ اووش .راعشاقكلذاورك ذدقو : :ومدقكلذ

 كاذب مهلامو لجو زعهشال اه رهذلا الا !ماموام شو توءايدلا انتاءحالا ىهاماولا# ولاة ف



 مابا (رثفدا) ٠١١ .ءارلاك زان + لادلا لصف
 دسسسسا

 م مديوو # هنو مانع ق8 صر 9 صد م ه زم م

 كوعر هن وعل اريعدي هان هد قري زعلا لد نزلا قوايتدنبح سدووتلا مق صدر جة كيرلاو

 لكلا دعا نس و .دل> ىو كلذكو يولع رعد ريزانخوةدرقاوخسُمنيذلاهموقو

 قضم اعرمد او اريمدت 0 اه : كك هأ اى 1 همق ىلدد ناكىذلاناكَملا هد ىحءاعيطملا

 هيفريثالكلاهرمادلجرو هر / أب اهذو عضوملا سو ردام.نمدار ااوثاكملا نةدىوربو

 دع را حا م6

 ربدو م دورسح لاهو ديلا ىلع نأ فاعلا كحبو رباك بوعي نءمما درسا لجرلاقب

 اموبسنلا لعاربد دوأ هدو ه)_هق ىلعارم ك2 ع 5 اًرسخا مده «وعشأف
 وو موس 708 9 ه2 0-0

 ل_.ةونذاري-غي ل دارومدو | هدم ديب_ميلعهددقو هتراددو هترامدو دس مايد ّّر ز

 ىأ سد هريغو ددسعولأ لاك مد دنتف بايربص نمر نأ نمش دما لوق هنو كاذوختودومج# ْ

 و7 20ه دم 8 و3 ورود ءءء

 نماضيأ ثيدحلاىفو اوما لا نود سو هد قوز وسلاو هونذارب_غن لخد
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 هركن اع :م وعش هنال لالهلا رامدلا نم ه١ ونداريغنلخد ومعه ىأ ع ددشف هنا ذئةساهف ةرط قيس
 ع

 عادلا ةءسا لمعدل ةءاسا نا ءملاو ندد 0 مهناورىفو

 0 هدو

 ريمدتو حاسعلا ىفو هحي رش > ولا دجتالبك لل الارابو اب دسم هيرو فن حدي دئاصلا صدملاو

 سك 8 © ع 0 8 و مدي -

 رجنبسوألافو هبراقن دين ادياصلا

 فاس يملا نمهسومأنل 5 نست نبسنمايع قل

2 0 
 ليقو مدلل بلصلانئاريلاوو 5مل ةقلنا لاس املا نمىرمدتلاوىرصدتلاوىراما

 لاف ىرافشلا.٠ ندهرغص اوهو أعد رس ”لرديالو هنقاس راف )الورغصورصقه قواه زال

 عصا ىمدن اواهّيراَمُش #2 امك عسا املا داطصآل ناو

0 

 ةيصيص عضوه فار ةهظدقاسط زيها ,يفنأشلا ةمالعواهيراقشوهناممأَصامأو لاق

 ا اع

 نتي عدلا لاجرلانمريشلا رس لاوددسنب ا. قره ذاب للا لجرلا فصويو كيلا

 ةغبانلا لاه ماشلابة دي يردك الوقف ستسلىتلا بالكلا
 م# هد 29 8

 دسار ا كل #2 نيالا خا

 و ه2 8-6 مفاسد  ةكروبم
 دال ناو رولا هدرا اوين اواو تسرادا قام ءءار هلا

 د مود دس ه دم ديم تدع س 1

 قو سن ثبت شع 7-32 طعن راض ءاقنسو ىلا دشلاو ءاممد
 0-0 و سا 4 4

 ةءع»

 ناك اذارئامدرسدريعبو 3 ارثمدلا ناعما 21 7-0 حامعلا لوقودئاَمدلا ةرثمدلاو ثم

 لصالا.! ذكر فصلا نمهلوق
 ىىذلاوساس الا ىفدإممو

 معىدصم

 لكسكر ثمد ضرأوهلوق

 ام طي العو رفعجو طبلعو
 ءعووعم عا سوماقلاق



 0 م ردو 6 لبق

 نوماثلا عمق

 ىيكعم ما

 (صد) ا ارا « لادلال صف 5

 8س رود

 ةقلاخماةراردلاوةرارقدو ةرورق داهتدحاو ةفلااخنار ومال اريراك داود ةضور مسا ىرقدو ىرهوْا

 ظ مهمفلا نعى موق هوقدر ارقد نئتسدقلاقف*يشالخبر هنأ هنعمل ىذررع ثددس>-ىفو

 ىنكلا لاقي و َقسُملاو بنذكمالا ىكريراهدلا تقي الخراشي و ُلعتمْلا ثيدحل جرارَدلاو
 هالوُمرس "اللا هنع دلتا ىضرردعثي دح ىفرتثالا نبا ريراك د لابالا ٌّتدجام ليطامالا وعنشتسملا
 روس هه ست هد < ء

 ءوسلا ٌةداعت ًادارأ ءوسل اٌتاداعو لسطامالا ىهوريراق دا ةدحاوُةراَرقدلا كله رارقدُددَحأ

 ا[ تلعن كتَضرعوكمدع دق لطايلايمعلا اووخل نم لوذبسلا ضر موقت واع عىل

 هعجوثد داح أ[ لاعتفاو مع وذىأةرارقد ودهن اكمام 1 ارقد لج رو 5 ايوا دبع مس ناكو

 ةرارقد دحا اولا عاملاو ىهاودلا راق و «لحتشأواريكح راكد ىلع تيمكلا لاك ريراقد

 سولاف يراك دهعجو قاسالب ليوارس ىهوُتاَبلاةرارقدلاورارثدلاو

 اقع و داؤود
 ريراق دا 5 ندموسفلا رخو 3 مهماهئدنهلا عقلدتولعي

 ليوارسلاوهو نايل نون ىف لاغورفدرانع ىلعتب ًرلاتريخ دمعتي دحفو

 سه 2-5 هو

 اهبرفت< سافرورقدلا و ساب تشب ىذا نوكمملاو انة روما كئلاوغملا

 امرا روار وردكم * ىرتْتأمهلملهأتاتنيحىرح لاك ضرالا

 يعلو للا كلا (كد) ةحشلا ةموصقلا ىه وصولا راقد او لاجرلا نمريسصقلا راها

 5 م هلع مهلجت طاغوشو 1 َذلا ف ةعس رلاضب أل ٍض سلا 0 خلا اهببعلي

 ىبارعالا نبا ىتنو و ذلا ىلعوهامنا: 0 ودا داام-هاوق نمىلارعال انا ءاكتبامكلذكو

 عج لادلاديدشتي رك دا ى<ينيدجأس ايعلاوبأ لاه هتنيباكميوبسماكح فاكلان وكسرتدلا

 82 : 5 فد ردنا مالو ف سبي تاق ذاق: دت مالا دات لاذلا اللا تمد وذ د

 لافءار اا نافركدسم نمر هفلاعققل لوقامأ اك :ةلاذلا,تاركذلا ةرك ذا 0

 رك دم نمل-ةفهقادمعل د : اقلاق دوسالا ِ ءقعسا أن عل“ ارمسأ ن 5 + قاتلا تدع

 لبص الا فرك شموخ اقرا هل كم سو هسيلع مقا لم مهلا لوسر فرقا لاقفركدمو

2 

 5 010 دسأ ىبضعيولاف ةدتش.مالادلاعتفالا ءان ولاذلا تريصف لعتم لغر كتم

 طلغت عب روبرعلا مالكن م سل ارك دلاثيللا لاكدقو ةدد مالا ذريص:ةلادلا نوبلقف
 مين فاس مو هر

 اوك اهاراهد نوره دي موقلا جد ؛لالبهلا لاصتسار امدلا (مد) رد لوقتفرك ذا ف

 مهضدو



 ما (رقد) ءارلا رح لادإا لصق
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 ةدسعافلا كد رتولاذلانر ةذلا ريغ هناي رحافاذالجرلار ةدأىا ارعال انا قبلا تحلل

 » 7-ه وع

 بسذأ | ىلءةريخال ارفدورَفد لجو رد ثم لق +نموةئيشو أتاك ةيطةحتا لاك ذ

 ىف طبقأن عفان لاق هلل عذال

 مد ين م89 ودعم 0 و هو, هم

 بروما. رك ارف ةدهتكرتف * هسأر ةكت غن !قاووتو

 5م مدعو ىد ام ) م9

 8 لأ 2 ثيدح ىو ةتتمايى أماطقر مادامت دام م اللا :وةرفدوءارقدتأ صاو
 هد 2م

 ءاوم نمد ورفدلاو ءادذلا قدرتامرتك. اورسكلا ىلع منسم ىل مو ةنتنم أنك ًرافداي نأ اة

 هم - ند

 لاقي وانس ىأةغلابملا لعن الف عى املا ارذادارفدو اينالا هكر مأورافتماودافدوى هاودلا

 3 0 2 سس ىنوسو هه 2-7

 رسفهب و لذلار ةدلاىارعالا نبا لاقو امضى ةلارفد لام وا رفا دازم دكر آتصقاذا ل جرلل

 هريغأم < لدا ودارأ الدق 2 اًرْفَداَولاَك هريخأف رلاةالو نعابعكل ال هنعدتلا ىضررعلوق

 ؤومء وص

 تفي نتنلار ةدااورعمسالار را كة حاط ارا . الاهم د هئمو 1 اوى أن نلاهرمسقف ئ ١

 ردا (ي) د رفدم ابدل ليقدنمو ى لأ ارعالانءان 7 عالا قرفلا ادهق رع االول اقءافلا 595

 دي ورود ائك :رذوخلا ةموعضلاا فعلا ةغاسب قي عاو نسال اكل

 مركلا هنلع شرعي ضرالا فب صن ب ٌتعسْناَرفدلا (ضر سرا .تحاا ىهورتاكدلا

 مى وو 0 وى. «ءهو

 نا لزان:هنم ىهوابيفتاننالاهبةطمملا لاسحلا نب نوكت عش رقودلاوهنأر ةدهند_داو

 رشلا اهنعترسسصحتلا ناطرغلا فلاحا نيبنوكت عقب ىهبيذسملا فو اهيلوزتلاهركبو
 0 ماعطلا نم“ التم اذا ارقد لبرلارقدو رقاودلاعملاو اهيفتامنالةبلصءاضس ىهو

 ٌتاسلاَر ٌرقدو ىدناكملا رقد ةغينحوبأ لاف و صاير هيف تراصناكملااذهَرق رقد دوعلكان مءاف

 رك م ماع 8 2<

 كد “كالا ةعانعا ارضخ رقد هضورو مننو راك ر قدو فارق 5د

 رع و <27 6 ه معو 9 عم هام

 اهرادرار 5 نمد حوأسأ #1 تعصف دعا ناكرأ اكتنر
 ما

 < م92 ىوو ةوسو هدد

 اهرامتتلاصلا ميت « اهتدنلم ا

 مم ه2 ومع م تو

 لالا مالكلا عطق مرن يناف ةدراتاا اال اوريو توا هد

 لوقررتسس وولعي دو عرب + ديبخ ف الاوأد تيمامتنف فأل قفا دستاو

رالا ى هود را اوىربلارد_لالاشا اواهلاض مي اهتين
 اهيرقب سدل ىلا هب وةسسملا ض

 ىدنئااوءاملا5 نيثككا رضخمارقَد ضرأو 50 هات [ د كارعالا نبا لبج
 عدل

 ةضورلا شي دولاوقدولاوةرقدلاوةرقدلاو ىَرََلا ىهورعوأ اهنيعيهضورصناىرقدو ولع



 ىف مال_تسا هنآك هلوق
 رغدلاه--رشوسوماقلا

 م التسالاوفلختلا كيرا
 هلثمو خسنل |ىفاذكهزمهلاب

 بيذهتلا فول مكتلا ىف

 في رخو هو مالستسالا

 ,ىضعم تك ها

 (/رفد) ءارلا فرح 5 لادلال صف موي

 1-0 يود 7)دودعاط ت6 دسم لع م م 82

 ثىدخلاق و ١ 1و طدارعدمو ديوس رعمو زدعلا دي فنا ع ولا ع نمل

 لاق رودعملا ةاهل عقر نأوهورعدلان , كالو ني ذعتالءاسنلل لاك انس هيلع قنا ىلض ىلا نأ

 1 ةهس رو” )و

 نمقلخلاىف ج(:عجووهوةردعل اهذخأتىصاانأكلذو عسب _صالابو ا. اًرغرغدلا دس عونأ

 اهعبصأب عضوملا كل ذتعفراذاف تحتي والالم ضاع 1 ًارملال+دتقمدلا

 عا ةمور# < - مدعو عوج ه <عد

 هذ ب نكدالوأ َترْعدَتم العصا سقم ”اللاف ث تف دحلا هممو 0

 ههحو هللا مرك ىلع شي دج هيمو هلت علا ىعهَسصْقوسأبَرْملاو قلعلا

 ىلعهسفن عقدي سلمت ا نال اضد اعفدلا نمىدنءوهو دسعوتأ لاك ساكنا ىهوةرغدلا ىفعطقال

 ئنلاذخنأةرغدلاوهبلتئشلا نمد“ يادركلو عطقال هلوقليقو هسلتضل ثلا
 د ةءج 7

 لاق مالستساهن اك بيذهتلا فو فك ىأرغدملُحِفَو و دل لضأواسالّد خا
 معادن عدي

 اعيىجسم دل ونال ًاهعضرت ن اوداولاءاذغءوس ,رغدلاو « رغدة قالخأن مفاعامو *

 ع م . 89 د و دس 8

 ديعسول الافو بلا باذعوجو هكا شلا ىو سيك ايفو 5 نم لك ضرتعت

 ةالصلاهملعلاّقف اهريغ جتا ا عااد يأ ام

 ةحص ىلع لذام ثو دجلا ىفءاجدقود_..عونأ لاك املوققلاو ىرهزالا لاك نيللا نمنادصلا اراب
 را ا وو ص عالم م وو

 لاق و قرع دم نولو تام تح هطغض ى!هرغدو زؤخولارغدلاو هلوق

 مه -9 مومو 5 وم 52

 ارغدمأيوتري زيكا ىس 5 1-1 3 هير ةمامدلا بوث ضاعاسك

 9 له د آن 0 دوم © روع مورو 1 8 م و ف

 ةيورلاف قاطاونوللا طلعت 0 ا طاخاور عدلا (رمتد)

 هم 1 7” هل هوم مست كو مو

 نك رولاض نكس 5 نلوم ماذا

 درر سم سس 92 9

 لجو هاننلايسزومد ل جرو ىارعالا نبا هلق مسني( نكدي و طلخر دو حسولا ثردلا

 7-22 07 0 وو همه 7

 حادقلا لاق موو ةسار * ىأد رم دهفلخىفو ىرمت دقلخو قانا فاس سلىًاقلخلا رغدم

 رع قالا مالو 15 زل لمعلا ..هدرال

 كا رشا هيلعر عدو هدةحلصنبالىذل دولا لاذ 9: عدلا كل 95 قاكلا يلا را 7

 5 ارعالانا ةيئانب هنو تزللضاو عازل 2 قلم مندلارأ ةدلا 6 دال 2

 لاقتاعد موج رانا توعد وىلاعت هلوقفدهاح نعىورو مدا 11 ةءافق
»2 0 

 ن وكمالوةصاخْنعلارقدلا ومحتلاو ماعطلا فدودلا عوقو وردا اعفدىأاو اًرفدمهتفق فدو دريد

 هةييشتت

 سطلا



 فلن (رغد) ءازنافرح. *« لادلا لصق

 0 و 00 وصو سو هم 8ع مونت ه يي

 رعاشلالاقو تلا نطوخ اروع الاومو دملاراخدلاو مذا لطالاو هن هدذرو و مو لولا

 ماو سد هو سه - و 2

 3 ارئاعدت ص تالزتمنم 03 جامعا لاق لزنملا كاذكو «”راعدْصيأ تاكو 00

 ارسال ؟اواتقنال دل اؤو ملح صوف انو ددفو لورق انف امئاطوخلل :

 و وو مي د هم 7,

 نعىبهنلادارملاولاك ال_برراصاذا ىنعيدكلهيوهعرصي ىأهرثعد بق سرافلا كومه

 اذاخ فل السلا نيللا كلذ سس ءاوتاجاع رف عض رص ىش و ةأرملا لج رلاعماج ن أو هود هليغلا

 لازرتال اذن هاوقءاخراو ها نمدا سفاو ل فطلا ندي ىفهرث ًاءوس نمن ديرب نمل دسف تاج

 رسكماو هبعن نهو برحلا ىفنرقةلزامم دارأ اذاف لاجحرلا غلبم غلبت ودّي نأ ىلا هس.فالثام
 وص س و د مهد 2

 0ع دقراثعدناكموةا وطومةراعدم ضرأو لسعلاهراسكتتاوهنهو بسو

 1-0 ىنارعالا نبا نم

 5و م ساو هور 5 وو 1

 مح دحر معدي دع 0 ةثيسرهظ قوق باسم اذا
42 

 0 "2 2526 2 2 و

 رعد ديدش راعد لجو دب دكا ذ لعفي سمال ا ةشدمن ىطغسف مول ا مرفت بضا اا لاك

 حاملا لاف ردك لك

 0 - هع 6 و م5 مور هه --هعءع

 ارش تراعادنم ا[ اه دعا ارسعاضرقةمزس تى ضرق ادق

 م7 ست 6 س

 اريضح تناك نيعس نم ٌلَصْمأ# ١ معدل لرا لع ىح

00 

 اركنا اهاضةفدهخجضاقت مهتطعأف قّدَسمللامه :ردنياعيسس هم نس هش ا ن مص رقادق نإاحجص و

 لاك اردنا خفلا»هيلعركسعداو عرممإ وقالي ارتشالا (ركعد)
 ورع < ىلعي راك عدا اهتمسأ #* ىذالاو هوا وشملت دركسعدا دق

 هم د 27 9مم 00 502

 يلد ورك عدمت اركيعدلكبرو ءوسلا مهيلعأ 16 اذا يسلب بيلركشعاو

 هةر و روع محو هس 1 50 5مم

 2 ارعدر ءدب هملعرت عد (رغد) ةعرمسلاو ةشلا ةرسعدلا (رسعد) سانلا ل ُّىرَدمم

 تأراذااهداوت انة سانأ | اوعزو قريد مهالاوتيتتوض نممعتا كودك ىرغدو

 هو ع ةوم سا س5 م

 3 حو ذو قلو وطعم الا ردع مالمو و سالوعر قابلا ١ يلا

 م ا .٠

 3 672 ص - هوس
 رغدو * ل وعد 0 أو د علل 5 اوقئمى وعد دوه ثدن اتلا فلأ

 يئافتإل وفرط ىأ امسالو ارغب لئلا د هيعورو عاري ءطا1نااضد ,ًارغالاول< هيلع

 و ذو” 8و اذ 8ةدءص 9ه-

 |زكرخدلاو ارغدلاقيو ىرغد اهراعش ىلا صولا برخاةرَدملا ىارعالانبا ا

 4 نا 3010 /1 فقيةقلخن للا: للذات للا لون كتف قمت دن ةفسنفقتفل ]هس 17160/71630213 ل فكنا 15 01000 فلان[ 2ك كتلك نق حصل 75977020091 ادع هت 217732



 نع مأ رز رد اولصالاب

 لاوعدو ل جرلارعدو وق
 حرش ىفاك عنمو حرفك

 وينعم ما سوماقلا

 (زمثعد)  ءارلافرح « لادلال صف فلن

 . دن رم 9 1 ا ا و ه2 5 و 8

 ةدحاولاو هقارتحا دّمشد نأل مق غطف هردغو أ تطح نمقرت“اامرعدلا ل مقو رعددوع سددها

 ةياع < هس مو تع

 رعدالوراو ريغ ىذا لع 6-2 اهلّوسَمل ىيلبطاوج 5
 2 و

 0011 ة ني بلس لكل لوقت برعلا تعضو قزختالا لات لانابن اوال

 ا ا ا 0
 00000 دود قوتسي مرانلا ىلععضوادا ىذلار 00 ثلافو ةرعد

 ىهسوو و ش هس م سس اس يع

 دشن ودرصلاةمرعددوعىوتغلا كحو رك :رعدوهفا ارعددوعلا كي ردو

 2 م مسد وع ةمزوءوع مريع تودي هه تاع

 ردملانايع "اك الالصدوسأ 5 رماد ضامن 6
- 

 - زو 91 ه-

 دّشناورورل اذا را ذحل قي وروي فهفرط قرتحا ى حارا هند ءدابزو

 ل ةم 152 رام 2 و

 ليخنو ةرعاد" لك حاملا ليقتلاذا :رلذلل لاقي ورعذأ دير حاصصلا فو هرعدديز يومك ب تيان ولو

 لاش واهواود كاذف ربي ىداهقعأطو ولن ًااهقمحت دولاو قت واصلت دازتف ريعا دم

 2 صا ع دس ص رس

 | | 0 ولج رلارعدو تاو عبس نم عيقلانوُللار دما بلعت لارا لفلان

 سو رك سو ال هس ام ىو م ى رعب ل د

 ىدعملا لاق هبامص أ بيعي نان رعدورعدلجدو ةراعدوةرعدو ةراعدهبفو رجتورخ

 برا ةوادعلا د #23 ادعم الذ

 م8 و د 0 9

 رتل باتو مدان 0 :و

 .سانلاىذؤي وفزبوق رو اا رلار رعد لمت نبالاق هيفرخال ىذااًرعدلا ليقو

 ةلقلغلا ىقزرا مهللاهنعهتلا ىنررعشيدسح فو دسم ارعدلاودسنملاراعدلاو رعادلاوهو

 ىو دف ث نيش عاد لحيرورشلاو داسفلا ةراعلا قافثنلاوةراعدلا لد اوكئادع !ىلعتدُسلاو

 دارو طاحت دح فو راجع مجود لجبدلب“ ارسا ب ىفناك ثيدحلا

 "اورام الكوم ةماز كلا هلاقفاو *نعديزابأت اس لاه اون لاك قب رطلا عاطقمهب

 لاق نيا نعلان 5 .وةمعملا لادا قرع 10 01 رعد رو .تيعلا وحداقلا

 |! كتاور وضنلاو قسفلااةراعإلاو تنم اوهذلمهملا لادا الكرت 7
4 

 قونالا تعدل 26 لتالا ا رعا 5 ةرعادةأرملاو

 207 و مهو

 لاك مده اوهلدقو يعم > 1و نطو ارو دارت :لكروءدو

 ه وود ى < ََك وم 89 ع

-_ٍ 

 كارل وااو ضاب 1 مدهتأم وا د كاضوح زدكتمواا الوش
 وسو2 و 15و

 اع انو ة سانا ىسنالوارفح رفع رودعدلا ناندعو[لافو روثءدوهفىش 5 اهتمرسكت اذا

 لوالا



 لف (رعد) ءارلا رح ا« لادلا لصق

 ته يوم.

 ضعبب هضعب د ثد ىذأا فمللا نم طيرشلاراسألا لاقيو 33 اسد مانعطو كيذا ذهان رص 3#

 ىدد ومص اك م ع8 و هم دك ع
- 

 نامنالةستكرسودو هداه سراير دو حالا خلاك ذلا ارمسودأاورسدملجرو

 ا 04-5 531 هد جس 7 مة وى ءوم ى ء هوو

 .وتماهوذعقجديدش فض راو ذوا سوو كودو لك كلذ نمت كت 2

 مم ل ةو ىءد-ةهم ىو

 ازكي منقل :دلفكا 2 2و د دل ئدعلاف 5 هرسودو ر سؤوداك ءايلاو
5-2 2 

 لاف سرفمشارسودو لبالا نم وهلا ىرسْودلا*ارغلا لاك ةهظعلا قونلارم ىودلا لمتو
 8 )هم عااووم 9 تدع 0

 رطنت ت 0 : اواسسق تقيسدق 23 رسودءاطمل |قرفلا نمت

 هج م ع

 قرشلا نم فورعملاو دابا رو نويسيسل حا سقط

 1 هومر دلال 0 ةراوسنلا قتال اًودلاو

2-5 

1 

 ْن 0 و يوسف هدفا ماس سوت ءارسودو

 نامعتلاة بدتكى عمهرصن |||
 0 هدم ورعد دم هد دود ثيل هت# هم 2و :

 رطق ىو ع نضونملا موري 2 الجانعناكتم ويلا

 _- 2-0 م

 5 همس و ورم هرو » هصدع و 8 ءومس ب 2
 1 2ع هيرضهمق ر سود رص

 هس د رك ه2 و 2

 رفك دبع نأ 217 او #23 ةمسعأ ىذإ نم هللا هازل
 حس

 مجم فرعي هوم

 20000 * هب رض مهيفرسود تب رض * ىرهو+اهدروأزغشلا اذهو

 َناَحةصكَرطَقو ريسقملا تيبلا اذ هىفوهو ميظعلاو ريقملا نوكيدادضالا نمْللَشأَو ولا

 رضقلاكءانيركسالا ) ركسد)) رسودةسلهاشلا في قلت تناك شم ديز ندع سولي و

 لطخالا لاف هالملاو بارشلا ا يفثوكيوجاع'الا توب هاو

 0 دقث و - كلامك |و- * 5 ةركس د دنع اقف

 نذأ هن أل قرهو نامفسى أ ث يد -قو بّروعمو»و المل نوكي ثيل لاق اسألا عججاو

 ثدسسدلو مشا اومرغلا توسإ ولزاممهمفرصقل اهّمسه ىلعءاميةر كسدلا هد ةركسد ف مو را "امان

 ةمدع 5 و 2

 رطدامأ ميعصااقالثلا فىرهزالا (رطدإ ورمع ىلأ ن نع ةعموضلا ةركسالاو هضختةسرعل

 بايفهنعورع هثناءاوزافرح هيف ابتشلاور عال ت دس وولاة لمه خامل نا تاف |

 نروح ا ادوعلارع 4 رعدألا ةنيشبلا لوك ةيطودلا لاق ةئيفسلا
 | ناخدلاريثكى أرعددوعو فلا هر ةراعدلا سدا سنمو نامدلاءىدرااوهودسقتي



 (سد)  .ءارلافرح « لادلال صف ما ٠ 1
 مسوس 37 8 نياع يو

 نقلا دعس نيردهد ىنملانب رمعمةديسعوبأ هاورو حيصممناف نيسقلا ىرسي تعم اذا برعلا

 مي 52 ع 00 ع
 يشأ نيردهدن !ىضقد همالكرهاظو ل ءفرامشا ىلع بوضنمَنب رندهدد رذو دعس ىصنب

 نقلا دعسو لطابلا اوحرطا لاق هن "كف ىلعوب أ هلعجاكل عفللا_ه-. هلعع مور ٌردهدةسنثت لطانلا دودم دو
0 

 لفف دنا رسفوني ٌرددداولاةفالصغنمىرهوملا هاوراكموقهاو ردقو لاف ميمصي هلوق سلو

 قتلوا تفذلح نور اصف هنيع عضو مىلا هما »م ىتااواولا تمّدق هنأ الاءاهدلان . ردح

2 

 امكراركتلاة#نثتل ةلابانههداربو عباس اذار ديرد نم نيدو لقت كملا# قزم: ننك اننا

 11 نمل نوكيتهتنننيقلاوادرغم ىدانسُعلادءسنوكيوأ ٌكملاودو سما اولاف

 لادلا فتن أب ع ناكهنأالا نسج لوقلاادهو ىرينبا لاك ن علا دعسان بذكلاوءاهدلا ىف ؛ ِء 0 ةوم فو م 5 2
 2 سا

 ةهضااعام |عاس الل ت مذ لادلا ن الوش. تأ نكعدقولاق عبامت اذارديرد مول هج هنال نير دنم

 ريالا و ص

 هعقدو هرمسدو هرزدلاقي عفدلارزدلا ى ىبا ارعالا نا را لا ىلاعت لاو هدنملادلا

 رعاشلا لاك خرلابد رسدل اقيديدشلا فدا نووعتملا حلا ) رسدا]) دحاو عع

 0 رخام عا طر ع تدخفو « رسدد ماهكس يما دق ىذ ن د

 هءس 7 هو ص معو

 0 و قدي ى أ عفدلارسس تلا زوركارسأ بكينا دنع*ىربلا للا لجرلاَدخْو

 تاتقفرك ىذل ادب زبين انسا لاق هناياخلاثردح ىو رلاد_ةءروزملا لعفاك

 هللا وام حالا هالاقفا ةينعاعفدهتعَمَد ىأ ريع فيسلاب هنيه :وارسسد خرا ردا نيا
 توم يقم اهممر

 عّضملا فاضي ا رسدلا و هعفدوهتعطارسدهرسديهرسدهدمسنبا ادبأ2::لطلاى ناعمتجتال
- 

 6-20 ُ ا ب
 ا كه طيخراسدلاوهندناعاهردصبءاملا ةنيفسسلا ترسو هريااعمسدلاسقي

 لئماضيرمس دو رمسدوح اولآت اذ ىلعهانل جوز ,زعلا لد زئتلافو سد عملو اهراهسم وهل سقو

 1 0 صل و - 6 5 معو وو

 جادرابنا اوج ةريضد «رسدت اذ فئاقشلا ةدبعم رشي لافورمشعو ريس

 رحلاجومهعفدىأرصلاهرسدو ءوهامنا لاقفردنعلا» اكز نعلئسو يسرا كيد علو

 8 روم بم

 راسدالوا هم ديدعريغب اهعفرههجوهللا مرك ىلع ثيدس -قو همفتاكز الف ط لا ىلا هاقلأو
ٍ 3 

 رت ا بع كيج جسد جو

! 5 

 2 ةدنل | سمع 2و

 ]ا ”ررلاءارغلا لاك سدد فرعنا لكو قارن دهيرسددقو رس هسعجب و رامتملا راسدلا همني

 58 ئشفق' 'ئثلاشداورمسلاو هش نوكي: ىثلك حاجزلا لاق اعدَشُتلااهطرُعَو :ةهتارتع

 هر هع 59ه

 : ةنسسلاح الصارم رمسدلا دهاحتل اكو ١. م هب تايمر اناس ثا ةلاقرتلا رهغرش

 رج ئالاع هند ىلع دمار تاس سل و ترسم رك لا لسنقو
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 84 (درد) ءارلا فرح و« لادلا ضو

 ل 00 2 5 عاش ا وو 0

 ءاسنخلات ل 00 هاردَو ىامعلل | هاكح سف 1 نعىادرد 8 نع هللا عفدو سدلاردلاو

 قمم ىدفردب ونانل 03 شدعدعب ىسفن فهلا اال
 سا اج يق س10

 و م ودمع جه

 شخ رهملا ظصسو 2000 دوالا نوطيى عفدنا اذا ءاملا توصةءاكح ةردردلاو

 رودي ىذلا"ا م ارودردلا ىرهوحلا رودردلا فاوعقوف اوطلاَشب ةئمفسلا هنمّلتداكتالءؤام

 ه-9 وه

 ىهلءقواهطوقسدعوا تان لءقاهتدنملمقو ةماعنانسالا ٌتُسسردردلاو فرغلاهتمفاخ و

7 

 دي زون لاك ردردب كوجر أف .كفرشاب ىتيسعألثملا فو ٌرداردلا باو جصلان ها

 دقون الاف كم رعت ىفرشأ تاذةياشتن ًاوبدألا لقت ملوقد هر "أما طا لح ز اذه

 ترسهظو تست نسر نائسالازراغم ىضو 'لرداردث دبس تلتلا

 2 وعدو م 5و ع
 ثددحىفو تن تري دن ىلا تس ن دان مىأ اولا ل 0 اهلدمو دا هعجبو اهدار

 ه9 صو م» 7-وعم عقءو هدى.

 بهذنو ىو مْ ىو عشا لنيل تناك هاربا لوتقملا دفلك

 اذافنتلالا ةمظنع تناك اذا رمل لاقي واسمح نيءانلا ىد_-ا َتفْذْفر وردت ىللصالاو

 دَسدتأَو ردردت ىهانفحر تشم 7

 25و 2 اى ءوز م وم مس 5< و و

 مي نعطقيل 5 ردردتانتاق لنا مسقا

 ردردو مالكلارثك أ أفنسا ا رغم موهو ناسلل ل_طأوهلاقي و ناسللا فرطانهه 0
 سومو وسر ع

 ةريشترل درداانأو ى ىتيتأ ىدمدال اهءاحدقو برع ضءيلوقدهنم :واهك الو هردردب اهكلدةرسسبلا
 0 , ه توو 2#

 نمْنقْلا دع سوني ردددمهلوقو فورعمرحشلا نمبرضرا دردلاو ءاسنلاءامسأ نم هارد

 لمءب نملا فرلا#ىفرودي معلا نمالرناكَنمَتل ادعس نأ ولص لاقي ولطابلاو بذكلا ءاعمأ
 زوم 2

 كلذلوقيااوادغ حيراخأن أىأةيرقلا عدوي ”اكدو رديهدةيسرافلاءلاق هلعدسك اذا مهل

 لَم صم لاف نقلا كر ”رسبّتعمما ذا اولا وبذكلا فلُملا هءاوررضو برعلا هنن رع لمعت
 ه- هلل 5 8

 نوكو فاصواو رخل دوهو ىمسالا اورام اذه ياو ىرنبا

 هه 29و

 لطابلا سنا ٌتدحدلاهلشمو لطابلا وقود ٌردهدةشنا وه ىلعو أل اق ندم ةتمريع اضل رذهد

 8و م سوم

 لعاف ُدْعسو دعو عرسل مسا ٌتاهمهو ناعرمسك لطمل لمع. هنأهمفةقيقل او لاق أس رعي عش اضدأ ١

 55 و٠

 داي هلبوأت نان فلج قف وري ناك احلا هقتالب وو ونثلا فذحو هتعُتْنعلاو هن

 م0

 عبشدفى لسا لزخ تأ هن داع نم ناكَن فلا دعس نأ لعوب هرسفام ىلع ىنعملا نوكيو نقلا دعس

 نبي دس وسو

 تل امو هل ىلضد 34 هلمعدامددنعن مدع يلارداسيل صم غىرسن ”رلملل اهدهىف هناو يةمريغ هنأ

 (ه برعلاناسأ - غاز

 رسهشلا نم برضهلوق
 تت وص ىل_ءاضي أقلطد و

 موي



 (سد)
6 4 2 

 هيف ربح دوم عج او ولوالا

17 

 سو ا و4 ء ه ورك 9 ص

 | ار لا ا نا * ةمسعنم 5 7190 اكس

7 - 

 نوكي ناروح و ىسرافلا لاق ردا لاب وسنف ئرداماف هو ع ذمبقان ىَردوئَردَج 5

 ةسو

 نك نرعنلا# ىرد قو كباطلانباذ ع حدب ومدس نالاملق م افيقت ىلعأل ل

 ْ ٌردلاىلا ةيسسنلا ىلعفكر وال اواضي 1[فرعضتلا لعد اوكسف 5ى ةردامأ او هفتمافف ادهن 9

 # قس

 نميايال مسقنعذلا فيتا لع وكيلا سابق ع لع ذل بون نمنوكي

 لاق ىَرحِبكوك امن "كلب زملا ىو نيكل فةَنبكس مهلوق نمديزوأ هاكحامالا مهمالك

 لاق سكلابئردتنرقو هضاس . و هلسدو هل نصرا ىلاهبستةزمهرضبأ ارق نمقصساوبأ

 ئرقو ىرسو ىرتو ىسأ وى ! اولا كدلاىلاهبسن ىر رد وقد نمدرعلا نم يبرشل 0 5 ََ مهو هك

 قرد بكوكلا يك ثيدسحا فو ف ءراز اردن :دركتسسيب 1 ذمدقتدقوةزمهلا# ىَر و

 رادقلا يلغءلاوهب رعل دنع ردا وكلاءا ارقلال اجو ةزانالاديدشلا ىأ هس اووى

 قر بكوك اجكهينيعىدحا للبدل ثيدح فو الا ةسهلا بك وكلا دحأو قو

 امش منوك نأاماوه هيو ”انصيردلا ىلادوسنمتوكين أما هقارم 0 الف يسلا ىردو

 ةرسنهللاديعلاه ىردلا يكوكلاب
 ني و , و :

 عم طله د 23 ن عنيا اب ع #2 بش ىذا ىضاعت و 15
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 2 ل >>

 ران ايست فيلا خنالرادسلالقلاوخ ع نارا لاي وسنُسمرف تبدد نطكورو

 اعمج نيهج ولا لعىوريديردتسو ردلا
 و 26 -ط مامدم هد هد مو هو

05 . 
 حاولا ىفو ا قير طلاررد لعوه لاقي ريميل ورق اردو بم

 جتفلاب دحاو رردىلءامهلاقيواتلباقتاذا ام ”اذج ىأ كرا درر دب ىرادلاقيو هدصق ىلع ىأ
 ا 5 2

 مش فخ و < ع 2
 ندلامقىآ كرردلاقب وكةلامضو لَو اذ- ىأ كرردوهواجهمعب 0 دي-اودصق ىلع ىأ

 ار رددوا 0 اهيناجو انشا همام رج أن الا

 اناردتسا ترَدّسادقل حفلا تدارأ أ ةزعملا لاقي كوم لعنلا تدارأ كرمت

 من س92 و -و < هرعد سدع نك 5

 ةهعملا لاذلاب ليعمل ا نمعارذتسا ىرحملا ترد أ اضل :ًالاقيوالابستساتلب ود سادقنأضللو

 ردلاو



 مدل (سد) كارا مب لادلالسأ
 كك سببت

 قّيعين يهدي سرغلا لين أل لنا فراردالا 8 َلِبعاذا دواي كلاردو يردوراد ٌْ
 م05 و

 ميش همنثبال ىأ هنرد ىلع رهو اديد_ اودع ادعةردواربر وردي سرغلاردو اهعضي دقو اهعقريف

 سقل وزال ردن مقاكنازاتكمرب ركسرفو

 لد هوه وم طبخ هبل ع عنان 5 دعا دو 8 نر رد

 عبس نم يرسل لالا اهنمعيبرمسلا ليلا نمَرردلالبقو هيقك بعت كوري و
 مثيهلا وبأد_كنأ وب. !ىفاهعضيو ادب ا: عقرب ريف سعي نأ ل كلا ىفراردال اًةدسع .ءونأ لاك تاؤذلا

 َى صرعملا نعل ١ طبخ ل ثمىف #2 رو درداهااضشد ع
 رب لص ع -

 هدو ى ّرعملا نهعلا طمخ ل هى هلوقدس ل علئلذااور / ردسرفم-هلوقن 2 ىردردلا لاك

 اريرداراج تيكر عرهظلا تيلصسآلق كأي دح فو ةورع هلتلعح ىتعملاوفورذفنا

 2و 5

 هجوردو نيل برعلا م الك ردا لصأو قايازئةكملا تاودلان ٠ مهود علا عل ريس !اريردلا

 تيك ةحاحريغف ءىبرو بهذيىذلا ىّردرلاوءار - هلا ةيلعلا دعب ههجو نسح اذارديل جرلا

 نمفقاوهن للا افانيدشالتفهتلفاذانتألا نعاس شالازد مرد سرنا

 هنارود دم نم كَ الافقاو هتباراذا اهب ق وثوم اة 6 ازمسن ضءعفولاك هنارودةدُم
 - ف 8 5 رك صوم <

 نبورعشب د>- فو #2 ةراردلا,لزغي لفتح 0 لاق فوصل ىارلاْلزعي ىذللرلاارْلا

 ةةورج ه

 ككاو حنو تلزاغلوُهكلا قش نما اضغأ ان ا اوس 0 هنآ ض اعلا

 م 6س ع

 تن ,لووكلا قحومانعمو هنا طلغفق ثددس اا مه ىدمع ةلاركذو لادم ةكلق لستم

 تردأدقوةردملاو ةرارذلا اهسفلر رمل لاقي لاَ ارْعلاءارلاديد_ثن وهتزبملاامأ نتا

 50 ازغتامةوق مكسعسنلا مترادأ اذا اهّتراردةلزاغلا
 كلل اتدش واماكح ولاد الل اَرَعلا نال كلذو هبارطضا دعب هقا ست او هئئاشرتسا دعد سه هساكتسال

 هامل ميفرد واه ا َكلَداذا ةير ا ارد ملاءدارأ ىتقلا لاكو ةراردلاردت/قاقاذاهنال هرْغم

 ممسلاردو هجولا لوالاو لاردأدق يدهس هنئاكراص تح هنقفايخيرتسم هل سم أ ناك لوب

 هرادأ مم ىربسلادسلا ماهبارشظ ىلعمعسلا عضو ذا كاذو بسحب اصدردأو ادمجات ةلووذرا ارد

 كا نمالاهنيشحالو مهسلار ارو زدووكل الولاف ةفينحو اماكح اهتباسو ىنعلا ددلا ماهجأب |

 . 0 5 هند :[

 قو هفورعمدس نعام رضى ولا .كلابةرذلا و وا ند

 نءمظعاموهدنردنءا لاق ةملنعلا الددو اهببرضي ىتااناطل لاا ةردةردلا بيذهتلا أ



 (درد) ءازلا#فرح 3 لادا لضف ١ ع ا

 0 جو ص م سمسم

 نارا واخاف رتاازرةنجباتنك كغ -دعباتت قرعلارورد نوكي قلاف لاس رعلاردو

 | لوي بضغلا ردي رعاه .بيجامركذؤسوميلع قلى سهق لوسرانديسةقصفو رود

 قود
 ا هدر هبغيع نيب هلو فو هال ماو هظاغدرو ردوني_حاسلسا نيب ىذلا قرعلاردبضغاذا

 ا -
 ا - 5

 أ ترد )000 رضلا معاكى ضغا ذا امد* لى اه انعم هرثالا نيا لاك هك لاقيو بضغلا

 1 تلاسأ ااذاءاوسلل لوقت فيرعلا واو دمةياصتوراردمءاهيواشرطمرثك اذااروردواردرطملااعسلا

 ل ل

 عقم م 2

 بلؤلنير- ملا لاق رود عجباو بصيد باص لاو ررداهعججو

 هسا ار سم و 3

 ررذ ءاسومو ةسجرو #3 هنا رودلالا مالَس

 89ليرع يك

 را باطوُدالبامسق» داّمغلا قرر ماع

 عدم دك
 تقيد باسل لاقي .دعجبوفارراليوءاقتسالاثيدحفو د رٌردْتاذ ىًارردامم

 ح.رلاو رطملاردتى أ راردماامبو اهتاقىسمقاَش ذىلاعتدل اوّقكرادلارردلا ل. قو قافدناو

 ُكاَمَعلا شو نية عساوةرذاحلا لاق هيه أردت باسل اند

 سود تومعص ةم

 عراب ذأ ة هَ .انبَبَعت 5 ةدقرلو اد - ءداهأف تاك

0 22 00 2 7 

 يل 26من اصلا هنردأةيراس ضي رش

 نم ةلو ٌرثتقو ىرطأاءاملاضيرغلاوةلدرب ؟وهفنمشلاةبملألل لق ريدغلابغئلاو
3 0 0 7 1 - 20 

 ةمقرايسْن نانز لوقا ردا اير ءاشلا اذه ىمنئربْ الأف نيطلا تسري دغرصتسأو باصسلا

 8 هوو ءدرم

 رداحف ضقت ءاعص نادك سلك 5 ةرداح كك

 50 نم ضم ىهامملا عمت اكاوأٌتوضاه فاق: ور "اح فضه ةعدْشسي ههش لاق

 ةردقاسلاو ةيسصلاةحوسمملاءاحترلاو 0 سل

 د مو

 نا ءيشلاردو ةرذلا مسالاواهعاتمّقتق ولا ترد اق ىأةر دقو ىرجلار ارددسا

 5 ارعالا نئاذشنأ

 دور امو عاهل اود ساو ) يس 2 اس نص م هن مد

 اهدنع. ندي فوحلا قو رعاك ولع رح ادم ! نير وتس اذا

 باعث هدشنأهلوقو ممم سعش ارامدتسا ناو قت برغلاثالكلذو

 ةصر و 55

 مئاهلا ف كْبْضْك ردن 2 وع و فاَغْشألا مس

 حار .وعاضأا ذا ارسل انفو فق تار و اهمداهيردو ةقانلااههيشبر رح هده لاّعفد رسف

 1 | طي بتي كارافصالا ف ةوذلو زديرد ندودو ف ىبا ديضألا ول اع لافاني يزح

 27 .« تدني 4 000 ا

3 0 

! 

, 7 



 56 (درد) ءارلاف روح ه« لادلال صف

 ع 07 . - 3 2 2

 امودر 13 [أم هللادلك أك مهلو 5 امنتوكير اسد نك اردد فلو دربال أريح 1 نملمعلا

 و اقام
 هردردال لق هما داطولبا بو وحدعن اذه لاقي كاعمت ىأ 3 ردها ودرب 30

 هلل لسقو ل اولاق اوقساذاوكلاعفو كلريخ هلاهانعم لح رنم اردد لقو

 نمِبهتفالب ابلكرشاىأرالجر نأءاصأو هدسنبا لاو ريش ن مك #فمحيرخام هن ىأ لرد |
 ع 2 7 قلص منا 3 د1 24 هادم 3 -. اه
 مم سمحم اوممكعل لاف ناتعام ل ضف ١ رذدلان دل دي دابا اليقو كردهتلاقفامنءاةرثك

 _ دوم

 ناكناردر همومنا ردم واهمدنويرشيف ةقانلا نو دن 1 مهنالنللا اوصخ

 لاف هريخرثكا ال ى أمورها لبقو لذا ىلعدل كال هال مهلوقو نوبل يام لَ "للا

 هتلانإ وهو اطعوورخرثك اذا لح رانا هيف صاله دقمهلوقرف غل له لاق ركحووأ

 اوراص تب مهلامعتسارثك ُحةقانل اندبمءاطعاوهبشفهنمْذخويامو هؤاطعى أ رددت لبق انلا

 قو

 نالفردردنولوةيفهتااواوقينأريغنم هولمع:_بااعروتاَر *ذ|| لاف هنم ىدعتم لكل هنولوقد
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 رخال افو دو َسلارعشلاو بابلو « دشن اوهردردالو

 و ووءشو 0 2 2

 روش مولا ىدنعو يلا قرق 7-3 مهلزان ٌتمَعطأَن ىردردال

 وة <

 رست أش دعلا ىات رد لا جة رايعلا ةدتم كاش لان رج نبا لاقو

 مي ووقوم 8
 انور دو دة قانا تدل قي ورأوا يلة تو رظّشسم سدع ”ىأهسفن نمت

 اذاردمىهف ةقانلات ندا واق ريض سم اذا ليصفلان 0 راماه ردأواهليصقاهر 1

 د5 )هده <

 ةفرطلأق كادكرو زدترمسو اص .أرادوردلاةيثك روردتقانو ابرد

 و 89 ضصدكم

 رو ردقنكسنس ها رتصو 5 اهامداك ل بسأت اصلا نم

 , مل ملا يود كم مل |
 لاق راّثكَو رفاك ل ثمراردور ردؤرردلباو دؤردعرضكلذكو

 وع هم. و. مىهوييته

 راردلعلا لك ةمن ره و اههصاواهو ثعبءاعم ا!نءان

 راَردتسالاو اهردسلطا واكس اردتساو ءاهلا حرط ىلع دعججارازدنأىدنعومدس نبا اق

 5 يس 9859م

 منيو و نيلسملاةتل تردوارتوردرد نبل عرضلاودو ٌييلاردي الد عرضلا مسق نأ اضيأ

 نع كودو رثك اذار ؛ دردلا كلذ لكم تالا مهج رو مف ىف <

 ثدللا لاق نيلسملا فلا ورد ههلهتسوفلاقف بشي ننسةلاع ىلا ىو الا هتغلل ىن ١

 اهردأ :أ هيفا لاطا ذالحرلا لاهو ةردلاودسقللاهل اراعتساف مهجارخو مث ف كا ذيدارأ

 ٍِع ع ل ل َ ا فكجلا م

 انسلوأ امد ت'التمااذاقورعلاتردو ريستلا نعانهردلاب نك ردت ىتاملاع قع انا

 ا رم ىفأو هلو_ق

 بابشلا عيروهقي رو هعبر

 لف ىسعع هف َر وأ

 لاقهناعب رك هلوأوهمسحأو
 بايشل اتاعبر ك هلي ناكدق

 دق

 بيشلا اذهو بايشلاىلو

1-0 
 ةياورلارزحو عب رفق أسساك (-

 ةئيمعصم تك



 (درد) ءارلاىفرح دي لادلا لصف 8

 هءدو و و قويلو#“ بضع , 3 ُ دوم ودوم 3
 ا:ءرحدامهللاءاعدلا فو ناطنشا ارحدبو نبى دنا ثي دح قو .قحدالاورحدالاوههسفن

 موو : 9 و و سد وولو موده 1
 امودم اهتمحيرخال_و زعهتنالاقداعنالاودرطلارو-دلاو + <ثوهدرطاو هعفدا ىاناطيشلا
 وخر : ./ م7 دق مودك 2و م تلو صده س 9 عام 89 هوم
 (رخد) ةس ودروج دواه المةيرقلارجد (رجد) ادورطمل.قو ىدقمىاارو>دم
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 ةريزطاكرضلا ف ظاغت ةعطقربدلاوهرمش رو د.الءاعب رالاوهل اقف سهما مون نعده الو

 اهولعي 9



521 
 د

 د ” ” ةييزس هَ نيل نا ا
 5 . -خ# 3

 ١64 (رد) ءارلا رح د لادلا لصف
 0| 10101000 0 0 0 سس

 8 ءوج 2ةعو مى نال وع و سم ا .

 اهريدأدقو كرد ارئاربدو ةريدغ الاوربدأو ربدوهفاربدربدي رمسكلاب دعبل ريدو راصتنأو

 ىو هريعب فخ اذا بق وهرب رداذا لجلب ٌيدفعبلا تريدأو ُبقلاو لسحلا

 حرخلاكي رحل ان ربدلا رمالاامعو ردلا ياذا لهاا فولو ةئافاك ني ابعنب اتي

 ااا ةيادلا ارهظفف وكيلا
 0 ا

9 

 ل هم 2

 هنال دن ىملدقو ه لي م ا ا 0 هر رردأ 0
0 

 دعا ى 2-9 مسسو سس 2

 ىهلمبقو عراز نيب ةيقاسلاةربدلاو | صرب د أريغصتهن ”اكهنمّىدسالا يبدو د ص

 متاح كأن رشعلا# رابدوربداهعجو هدر ةيسرافلابىشو ةعر رار

 0 بور عراب دلاوأ ولع هزت ىلع * ةمش هرب عزل

 رامذلا عجب او ة 0700 كس ردو ماج حوت اوةعرزملا مدرك اراندلا ل قو

 فيك ف رعأ 0 ازيديض بالا :رداهتدحا وعرزلا ضر رف: ىتلا راغصلارامالاّ ا راددلا ْ
 كدي وهل

 مديل علا اا اهلا 23 أمترادىلعةربد عج نوكينأالا اذه

 ذلا ريثكلا لاملاريَدلاو يذلا ورايد علباو ع رت ضرالا نمة_قبلاةَريدلا غول اكو

 ادق سرا لاق نيدلاومأو ني دنالامو رد لام لاعب ءاوس عجن وهدصاوةرأل دانا 1

 لاقي لاملاوَتعيَصلا نمريثكل ريدا ءاّرغلا رثدلامدل-ثمور وبد ىلع 2 دقولاتفرعالا

 ديز فأن نءدسعو هاك لاملاو ةعضااريثك ربدو ذلجروةعبضلا ىئافناك اذار ينكل بر

 الامل خلا نموه لبقو روبن لاوصتلا فلام لاملاريثكلا روب ودماوح و رجلارودملاو
 مى هس

 تارعال !نادشنأ | ةربدهتدحاو لبقواهلد>اوالو ىرأي

 ه5 م هه < ةعدو 0 ووضع

 هربدلا لمني ولسا ةرورصم 0 هرطق نومه شبلو

 ليشتادب زلاكر ةوبدو ربدأربدلا عجب و

 لسا دار واد ىزأ :رآو * باص نوم راكبأن م -

 0000 او لدلا نموراشدارأ

 لساعلهغل ا هراشرودىرأو 3 ةياحن ن مراكب أ نمسوشأب

 نادسلا نزماوركج, عجيراكب أو بهشالاو هو ضن ءابع ت> نمار جب فص ىربنءا لاق
 2 2 . . 00 . - ها:

 1 ع 8 5 9م 4 هما دب هو

 نمهان> ىانم طاقساببوصنم لدتا ودان هراشو ل_سعلا ىرالاودنزمةدحاولا ضيالا
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 (سذ) ٠ ءارلافرخ  لادلا لصف ل
 0 . . 5 , نول

 اوربا دن نأ مكع هوك |ىسوأو #3 اوُلَصا 8 0 !ىدوأ

 تسلا بام و 0 الا وه خأ أقواذا ازيا كسار دوو يوت !ارثدو
 «س5و<

 لافو 8 1 لسور مالا دارا اع [ةتارملا طوقكلا ىازانلا

 ارامل فد ريدا و رجلا ىفةلودلاف ةلوذلا ض شن, ريدلاو رامدلا لم جتفلاب ءلااهلارا 1 ىمضالا

 0 8 3 ا ن2 هع 5 ىو ٍ

 ةيقاعلاةربدلا ل قوةريدلا ح رشق دتي ارام , ندسح ًااذهومديس نا لاق ةريدلا هملع هن لعد لاقي

 ع م ءورع دو اع مسد ع 2اس ست عال ب

 ىااربدتم الا ابو انام وفل نار د جغاو تقام قف ناتو مالا دو

 مقصات وع د 2ع 2 سل 1

 اربدتالا سلا نوفرعتالو 3 دى حرم !!هنوقسالو ري رتبلاةَرحأب

 حالا لابقىرديامنالفو هيف : كتاوت راو هتبقاعميلا املا رظتت رمال يذلا

 هى ةهجولىد هله ربدتساامهعأن ملم 0 عج هرخان مدار أ ىأءرابد نم

 9م ع سب دس 7و7.5

 زاعأ اوريدسالى ايهيتبل قيصْنمُك 1لافود ره" الَزَك تسال هرخآى هل عامد سه أ ديو معول ىأ

 تدعو ه5 <

 نأريبذدتلاو هيقاوعقرظللا ىأةريديوه أ لجرلاَربدسيِنأربدحلاو فتي لفروع

 5” هو

 قو ربدمو»و ىنومد- هبرحت نأ لوقبف تو مدعبقنعينأوهو بد نعمد بعل جلا قتعُي

 وهو كتوعهسقتع تقلع اذ ادمعلا تريدو هتومدعب أريد نعهلمالغق تع ئالفنناتيدحل

 | ل اريدو 1 ا ا ل هربديامدعي قّدعي هنا ىأربيدتلا

 8س و 52 ع و ةةةءرس

 هر : وربى نالفشيد>ربديوهو هتومدعبهنءهيتثدس> نالفن ءثيدخلاتريدلاقيودا ور

 8و2

 ىرهزالال اق ير تملا و رمخلا# ىريسعنع هءتثدح ىأثد د1 تربدو

 2ديسو -

 هنعد,ث دح ىأ 00 لاجل ذاعم: نمهتعممأمأ ث تسد : ليلا فءاج دقو

 نافدسعو:ًامأوةءارقلاريدلا حاجلا لاقو هكر ىأابلاوة هلا لاذ هيديو هاا لاتو

 ونس و

 ةداتق تءمسلاف نيكشمنب السلا هدنب ىرهزالا ىورو ىراك مده نءاو وردباحصأ

00 
 سس« مى

 يمنكم لغو عدلا لها لوم نعيم دردلا أ نعدي وربتالفن ءثذ

 مكيرىلااو اولها سالو نبا لَتلامعَون الثا ناعم لامن ناندان .ناكلما هيلا لق
 ل يلا ديب 2

 ناَكَل ا ريدوهديسنبا 56 ليرات ومن كمل يما أور ا < كو لدامناف

 5س 98-7 تت ىو و هه قوم دووم

 نطملا ع نعم ىذلا ىربدلا ىأرلاو وهالا ربل ةيرلو هربذ فورعملاو لاك عاركن عمتك اربدءربدب

 ومو 5 م ه< قد

 ىأةحاملا توفدتعاربخ امسي ىذلا اوهو ىربدلا ىأرارمش لاقي ى ربل باوملا كاذكو بف

 وره ى-<

 ردو ةر ع لثمراندأوربدعجلاو سلاما "رق كي رحتلابةرسدلاو تافورعالار دااذادرغ

 راحشاو



 أ تا/ (وبد) ءارلافرخ . لادلا لصف

 0 ل ا د ا ا
 اروداحرلمللابفداصد * اصالاف.فكلحزاهل

 "ياها نملجرلهب وييسمدشنأ هلوق مسالا نو

 نانا بال و لام 1 5 ةراتولاصشلا عمروذلا عبر

 0 م 999992 ه عم - ىوو
 مهفدلءاقمسيملام ىلع مونقلا ربدو اًرودرب د ثربددقور اا أ

 ع٠” و 7 و

 لاق ثيدخلا فو حان رلارئاسكلذكو روندلا ىفاواخداو ٌريْدأو رودلا خب رم_ممباصن ورودم

 ع رعطتي ىذللرب اربادأ لحب 7 روبدلانداع تكلم اواتصلانث صن هيعتتل اشعال

 ىأ 2 7" 0 ا رشهىأ !ثددح فو راي ثم

 فار ءادأ هيوبس ىحو ىاريسلا لاك ئتىلع وأي الود ل وقرب, الربا دأل جيو كالهلا

 نورك ىبعف ناعضومامهودراجاو ماحب هنرقدق ذك م ادن ىلع دس أ ةريسفب موءامسالا

 5 ءءء 4 و م9 ورم اك

 ةربادمند أو لالا وهو لباخأ الحرو اهعاط قف هجرس رئانأ لحرو ىرهزالا لاق اعضومربادأ

 2 ء هس

 نمهدضرق اهنمضرَعُي ْن ًاوهلتقو اهانكلقْن تدك ورا دفا نظفوا جلا متعطق ْ

 ةهمه و 5

 اهرخؤمو ابننا هللا تان 24ه ةانو دس

 فالراشتمالاو لابقالا ضيقنرابذالاو اشيا ةاشلا ف كلذ ىرهزالاركذ دو 2 "ككنفو ْ
 01 9- 1 هسوس و

 6 بكم انا تالفو فرط كه وأ 000 امور :ناسقتمالا

 لش م نئالاف قشوهوةراندالاو ةلاسقالا نم كلذو ىمكالا لاك هرخ ومد غل وأ رك َ

0# 

 7 ور بي

 0 ءه-9 مءو ل 26م9. 0< هب 0 رمح درا ون

 ةلامقالا ىه نذالا نمدةلعملا:دلخاو ةرادالاوهفهيربدااذاو هلاقالاوهفدلسقااذافكلد

 ا هوم 2ةومدو ع لكم 3 دهم م 2 د دع : نع

 ةراددإ و ةلاسقإت اذ ةقائوانتلن اوو اهتريدادقو هلئاغموةربادمةاشلاو راه اك ةزايدالاو

 ١ 5 1 8 3 وك يتم 2 2 2

 م دحح قو اهمأو اهب لبق نمنيفرطلاا ةمع 1 ربادم هلي اغمدقانو

 ا كك 0 2 00 2 أ 5
 3 اج ا هلب اقملا يمكالا لاف ةزبادنضوأ هلب اه يفكون نيالا

 له وهو : مو 1 6 ع 57
 نأةرباذملاو لعرلاق لعملا كلد ىمعس ومزملا لالا نم كلد لل اد د وكعر هب اك نيبيالاقلعم

 ىهمس و كهع و

 ةربادمو" هد :اعم ىهفنذالان 2 كلذن انا كادكو محال لاك ةاهلا ٠ نمدذالارشوجكا ليو

 لسقواوعطاقتواوداعتءوةلاَربا دو لياةملا فالس لزانملا نمرتادنم لاو عطق ناكنأ ادعي

 اعلي ةنالو اور يال بمويه ىلا لاب: ثيناو بالا ىىفإلا كا ذنوكنال

 انقر حام لركوب نأ نمذوخأم ناره او راصملا ربا َدملا دس وبأ اق

 همم و هس و

 دشنأو هرع(بوههجولهنع ضر عبو



 (رد)  ءارلافرح « لادلالصف لك
 وو

 ةدمح رمد و رامسقلاف حدقلا ز وقل سلال ضفملا لاك وهببكرىلالئافلاهيربدأام ريدا و

 نمدأ اركاب دا مريدلا حامصلا هتيصعمريبدلاو بلا ةعاطل سلا ىناسسشلا لاو حرقا

 لاش ٠ كردص نعهّترب د امردبدلاو ردصمىلا هَتابقأاملسقلا بوقعي لاك دس ”نيحاهلْزع

 هو اموس

 هبدلاو ىلاعت هللاءاش نا لبق ةحجرتف» اش كلذ ن د هلك ذ نورين مألقفردأمنالف

 ا "لبق رمال اذهل س دلو ه«حأ ةهطبدت جيلا ذاةزبدالو .هلبق هلامتالف لاقي ”لبقلا فال

 ْ ىأمبتنل ارب دومءاروهلعجلجرلا ريدأو نمو نمّ بقها عقلاقيوهسمجو فرديا ذ

 يمي رز يور 7ز98- م سرع |
 ًاراذلاو هءارو طهسو زواج ارودواربدعربديف دهلا مهسلاربد#م <21 ىو فدهلا نم رح

 نذأ اي تبلل اذاربداورخأتربدودر ربد فار ءالا نيا فّدهلا نمحرتمي ىلا ماهسلا نم

 مختاريدلاو هحولا ةمحانىلا لاقل لعوامل ليقول عنبجالا ذر نان لا

 | ىئانرثلا يدهن الاناريدو ميرمقلا لزانم نوجد عير دوب 31 هللاش واو اويل ني

 غءوو

 ْ 007 ايمي اشلاهوافيس تيمنال ماللاو تلال! هتتمؤلاب ل ريدم ف نادل هدد نبا هع
١ 
٠ 

 ْ لدعلا ةلزنعاذ_هنكل اال هلزئاف كنافثا اريدع وش فاخخ :راضء لكل لاشي ألق ناهي ويدس

١ 

 ظ
ٍ 
 ظ

 ل 0 ٍِع . جب

 اه روقان , منك او 14 ةسج ناربدلا ىرهوملا دانعمو اريك نرضلاادهو ليدغلاو

 هد 0 2 نيد

 ْ هنأبعأل قلى أ ىذأريدهمالكو نذر ءدلكلا تلعن رمدقلا راض نمؤهو همانس

 2ورم رعص

 لاق هملا تفتل اأو همعَتضغأو هنع تءاصتو

 و 8ع و مس دوم ومءددكو

 َ ذي حورط نيديلار نسل لتزو #2 ٌتَساذانيحتاملا بو "اك اهاّد
 اهات كإدفن :رغملا عم بورغلا تأدناذأ أطر شو حان مك نيكناررنلا تأ ارادااولافو

 «ء9وم م«مووم 7 ور

 ا || نرفلا مذ :رعشلا تي ًاراذا ىأ ألد و ىف دعم لوقت ىرعشا تيأ | راذاو نيالا حاس 5200

 ْ |رخادجاملاع ركبنا ختفولا اذ دل لو كلا لعرسي ال هلا ميصكلذف

 لقت 2 تقولا كلذ فل ارنا انالديدشلا لستلالا َلقَتلا همن لمصالىأ الج دحتوهلوقو

 كفلخ نمىأت ىلا ىهل.قو. قرشملاوةذ:ىهزرانم ةعكلا ربد نم قأن خب ر روثدلاو ىارملا

 نقع هو لمعلا اصلا لباقتى لاعب رلا عفلابرورّدلاو بيذهتلا ”نليقلا فتفقواذا

 ناتامنال ل قرشملاةم-ان نماهلب اقئامصلاو برغم او

 نمرودلا بهم فارعالانبالاكو ار ار ودت اوك ىأمعب رلاتربدو ئشب سلة بعكلاريدنم

 ١ ١ ىتعالالوقةفصلا نخةغضوابمسا توكتزك ذتلا نمنع رئاطلار سلا اقسم

 اهل

1] 
| 

 1 هش اة 1ةيس زعم ل ثنض ىاه ل 1

 ١

 تيتا عش اسي نو ل سلو ع 0



 ب 1 1 0-52 ءلزاغوب 0 لا

 8 (ربد) ءارافرح « لادلالضف
 تكي

 زوما هنا يك سيرو » ال007 م :
 مي م سيسويم تفربدل اقيفاخلوةناكراهتااد ءدءاحربداذا دلل اوهلوق

 ِه و 25 9

 لها دلو ميل قعملاَ هرج 1 شعلاربادو يبهذمل لومانعكرد أذا لسللاوأرق

 0 لا شيعلارباد عطل 23 لا تاكا اذتيَرعامو

 دعنا راو تلتف لا .رعاملوقهرخآ اشعلار دود الا

 ديك ًامللماشملا عوطتلان ءاذهو ريدا س متأورباذلا سس ىضماولاو بهاذلارباذلا سمأو

 رعاشلالاق ان اكربادلا ةوقبم ا نأ هبفلقاذا مويلا تال

 رباذلا س ره ا هد ماه باص 5 موعجو كولملا كرثئذلا كأو

 ىَللاديرمّتل اورعنب - لاقو
 هحدو هوو 7 ول ورم هم. ناو عفر

 رباذلا سم لشمس متك رو 0 اد-وموءانثمك_لقدقلو

2 

 ع 52

 ةدسعو مدن كاذكولاق ربدملا سمأ ل ثم»داشنا في صااو ىربنبا لاق ربدملاىوربو

 هليقدش ناو ناسرفلا لتاقمىف
 يسلم نم ىع ةموس ه سو 2# هصع

 رعملا طعلشم لغرمم ال د»* هبمط د يرد نجت 3

2 

 لدفاع نا نفاع تورش وةعساولاءال_هلاو تا نسوق ملح رم لغَر

 لاق وربادرساشقأبسو عابتاربادرسالسجرو ادبأ عج ريال ىضاملاو هوربادلا سمأ

 فصد ىشسعالا لوقو اوراس يللا الدب نوكينأ مزيل ناو لدبلا ىلع م درسا

 0 هليوم

 عامر كيوب را ىلع 5 اولا روع ةدسعولأ هد نجلا

 راكولاه ري واللا اذا هنالربدتسمرثأتسملل ل قاسمناو رثأتسمريغر فرب دس هربغهلوقلاق

 جاسولا اَقلا فال حادقلان م ريادلا و معمل ووممنودامب رش هنال هايج تياج7

 57 وءامغسي كده لارتصلاف راد
 نيس اهم ف وم

 نصرا د هجبىف فص تصمت
- 

 و

 ربادملا يمدالالاقو رمش دواعمةىمح دعي ة م ”رقىذاا اود قو ريسفملا قر ومقللرب ادملا

 هتيداعان الفٌثربادو حادقتاهبرضي ىذلاربادملا دعو لاو همدحأص ن نعضرُلاَلَوْلا

 ال ا خر

 ثمالالافو ًاسشىردام ماب نم السى رديام نالفو هريبد نددت فرعزام مد عاوقو

 ة- و 7 0 ه2 ةد»وعو

 نبا افلاام لاعب وف ةوصلاوناكلا ل ةريدلا ونطقلا لفل - دنقلا

 هوةحشلا لت افلا نملبقأ امرا ىمصالا لاق هلينق نمور فرعاذا لجلي ارعالا



 (ربد)  ءارلاىفرح « لادلالصف 2

 نا كيذا ةصيضةرباذلاو عارصلا فسر يا نمبر ةرباذلاو هع رهلا ىآاضنأ يل

 نأ تي

 ْن «لفس أك يدلل ىهو ىزاَسلا برشا بودل جرءادو نم ىتلاعبضألار“ اطل هر ادهم

 ىرابتةورخ[ىىأ خابر يدألاةالصلا ىلصيال نالفوا ريخأ ىأا[ربدءاجو اهبأطي ةيصيسلا
- 

 2و 8 بع و

 اهتقو مرح .؟ىفئأمضلاءابرب دنولوقي نوثدحاو لاق ىجددالان ءدسعوأءاورا رخأ ىأم 5 2|

 | وتعمل لايولاو ءثيدملافو ءا يانا رس مباع هلاونألاقو

 م59 م ادع

 نوهراكهل مهاموقمألحروارر دمع لجرو ارايدتالصلا قل جرةالص هل هابيل 2

 ةريرهىأ ثيدحفو تقولا توفي امدعيىأ اراددهلوقىنعمثي دحلا اذهىوا ارقيرمألا لاك

 دك و ك ء وم 1 0

 هممت مهماعط و ةنعل مهتيحتاجب نوفرعي تامالعن.ةفانمال ثا لاق مل سو هلع هللا ىل_ص ىنلانأ

 ى مث - 2-و

 بشخنو لود الو نول مال نب زتكس ام اريدالاةالصلا نوأبألو اًرمهالا دجاسملا نونرديال

 تاكوأرخ اوديو ربدو ريد عجب لوالاثد د1 ١ىفارايدهلوق ىلارعالا س1 لاق راهتلانككلمللا
 وو 7 . . .٠ © © م يل

 وه ومتفلا اومذلابكورب اريدالا ةالصلا قيال رخ الاثيدلاهنمولاةاهريغوةالطلائشلا

 ىلاب وسنموهو اهنوكسوءابلا حبان ريدالا ةالصاا أي الرخ آت و دح فو فرظلا ىلع بوصنم

 لوة:برعلاولاه ىأب لءاف نملاخلا ىلعهبصاوبسنلا تاريمغت نم ا دىذلا رخآربدلا

 ىللوة.فاخملاو أعل رمس كل دسك ن نذتنملا ماعلا نأ انعم سايعلاوبأ لاه ريالا اول بقعا

 كنوشبن اي تا ًاوهتعم 3 هي يا م ا اذا اربد حاصتعبت هديسأ رظن اهمف

 235 م2 5 مدوع وذءوم» ع 88 هده و)وس ر) مسوس

 0م 2000 كأمردياجو عيت ا هربدبوهرب ديهربدو
 مه ع د هع

 و حم

 و قو مس -59

 .:لأعن نم سارا دب لهو #3 ىبسن اهلاقور عمرا دنا ان ةرادنبا لوقدهل هو

 8 ل ع اس

 ةريدملاو 55 اور ولا هنا يايا ينس ابل نسوا دو 7 دكار لا

 رايثاءارابدا كيدانإ اذ 5 بدع كيداصياذه بلعت دشنأ رايذالا
 5 - و - م

 ًارقو قرا: لاعس ىاتانا ويلا فس هوقو الر لجرارتم هنابشا ثاايربدو

 ناتْغلامهءارفلا لاكوربداذا ل بللاو سانلا نم ّ ربك اهأ ارقو رب د اذال.للاو داو سامع

 نو مصم دءءوع 000

 الا اولوقيلريدأوأبك ارلا لبق اولاع اذاف لمقأو لق كلذكو ربدأو فيصلاريدو ربداوراهملاريد

 ىعم ل دقو ةنمزالا فى أاملاخرلا فى أب نأذ_ناالدحاول ملا فىدنعاممماولاك ف لالا

 وذ



2-6 1 
 ها ع

 مو (تربذألا- 17 ءارلا فرح «٠ لادا لست

 تقوىفادحاواًريداهل نأ موصتلاراددا قاسكل لاك دوحسأاارايدأو مودل ارابدإ وىلاعتهلوقفف

 عجفلالا خفيدوصسل ارايدأ اورق نمسيدهتلا ارادا ةدصس لكعمنالدوصسل ارايداوركسلا

 لاق ههحوهننا مركبا اط فأن ب ىلع نع كاذىور برغم ادعي ناتعكرلا ام-هوراند ا وربد ىلع

 ل 2

 نايصت .واعمجن ا كيو لاعربملا لبق اتعكرلا امسنهفروطلا روسى مولر واوقات ْ

 0 وو 89-8728 سمع :

ةراذل ابل هرخ .ائذلاربادوهئارون مدعم - ارودهرب دبه ريدو ناز/اح
 هلل عقول مرار 

 وص ى

 ةربادو مهرج[ لص با ىذا ولظ يذلا مولاي زتلا فو مخم قلن مرخآى أمهر

 عوطقم ءالؤهرب ادن ؟ممألا كاذهسلا انيضقورخ ١ عسطوم قىلاعت هللا ل افو هرباَدك لا

 5و سس سو ع

 "هلع ود نو لصأ قا بهذأ ىألصالابالا هوغو ىعمالا لاق با ددقاعطق,وأوق نيش

 مدد بن# قدمو مودم

 رب ودلازكتذا بدلك 7-5 اخو ىلع راك ىدف

 اذهل كعب تارا انج 1 ءاننل رثأم ها قالو مهلوصأ ب هذتفموقلا ل تقيىأ

 ب1 َ 4

 لاق هرتش[هريدو مالا ربدو ىرهوملا هفاخدحأ قيال ىح بقعلا عاطقنابه-لعوعدي هناك

 مث سسو يثدهع سس هد وو و )هو ص ص ا 2 عءورع

 برغموأ تاهيظرب د ىلع 0 م نمكدهعأ تكلا

 2 عو رز 3 2

 موقلارباذودحن أمهم قال قع مهعيجب أ, ا اسأو نش اعدلاثد دحىفو

 مو 2

 قمن رمق راد فازاعَكحِل_ماَعأ !ثيدحلاى و مهرح اق 1 * ىبخ ومهم قمن 7 37

 سلؤع ع

 انقل ىأانرد تحلو لعق ىلقلا لوسي شيعي أوج سمرا ا د

 ود 000

 هلوقو رهطلا ردو 0 هربا لبرلا بقع هدعب تعب اذاّلجرلا تريلا انتومد_ءد

858 

 ناك ءاَدفلا لاق م 0 ممل لاما ةعامجبا عبار عبي ل

 سورلا هتان رض لوقتباوصْر الك رامذألا لست لود وفرد لاقرب مون اذه

 ليةمنسالاقو مهردلاو رام دلاريثك نالفل وةناكسأ رلاء ماش رضو |||

 0 تل 1 07 تاع مس ْ
 اهعجحو عسرلارخوم ىلإ ىتلا ىهلدقو هرحوفرفا1خلاةربادو « ريدااةر وعىفامقلا ني رساكلا 23#

 2 0 0 : 1 2 : م : 2 ا ---

 ا "رلعولاف ةيوقرعن ا فالا ةربادو غسرلا عضوم ىداحامرفااةربادىرهوملا راودلا ْ

 نا 9 مرا 8 3 رسوو د و2 م5
 ىفةعزهلا كن رعقلاوناكسالاةربدلاو ة-ءزهلا ةربادلاو ةَمْوسملاٍِرباَذلا لارعالا نبا رباودلا ||

 د والا ىأةربدلا مهيلع هللا لعج لاقي ورايدالا نم ا

 9 عون ت ىءوو

 ةربدلا نم 1م رص رج تدم موهو ردي موي دوعسم نبال لهجوبأ لاقو ع

 لعلاقي ور صلو ءانبلا عفت ررفظلاو ةلودلا نأ ى اةردلا نإ هلوقهتناوتد_ءاسهلوسرلو هتللاتذ ْ

 )6 نرعلا ثاسل 3 ئ5)



 ملا نالفمهل اوقالخامهلوق

 كلذ مهل اوققربدن اهرهاظ

 ىف طيضوءاملاولادلا مضي

 ند ةضسوسوم اقلا

 نوكسولادلا حب حامعلا

 يعم مأ ةدحوملا

 21 اس رلافرح + لادلاو ءاكثالصو 59

 راسا فطعتسا نم لكل لمقر ,رخلراخ ىأاهراختسا لاق. ف هعضوم بلطتقاداواهلن أذ كندح

 راما را مامر املاء ناعسأا ثد . دكا ىو واوهئيعنالاق هديسنانالروخىقمدقت دقو
- 

 - هر ص 2

 رابخ نرضأ هن الث ىلع وهوة سفوأ ٌأعسلاءاضمااما ني مالا ريح بط هوهورادسخالا نم مسالا

 اكره لام راسخلاءناعسلا هلوق هل صالاف ساحناراخاما ةصر.ةزلارامخو طرشلارامخو ساما

 رابخ نهيق طرشاعسالا ءانعم ليقو قرفتلابمزلب لفراسحلا بق طرشاعبالا ىأراسحللاعسسألا
 اهلو أ ىفاشلا دع مانأةث الث لعدن دمدي زئالف طرشلا رابخامأو موقدنع هسه مزلف سلما

 مزتلي و ا درلا بجوب بع عسمملاررهظي نافةصبقتل ارايخامأ او قرغتلا لاح نمو ا د.ةعلا لاح نم

 ءاقفانلا عضومىفة شخ لعج عوررتلاو عيضلاراذكساو كاذوو هبف نكيملاطرش هفعئابلا

 رابخلا او لطابوهو عوريلاو عبضللةراخضتسالا ثدللا لعجو رو.هةموب لاق ءاعصاقتل نم حيرفن

 أراك لئمورخث نو ركنا نمر ضريسّسراخو فرعي سلو اًمقلاوهلق وداّتقلا لكشت

 00 رعاشلالوقامأو هلسقزانماولم و خوك رص
 هو ما ”- و295« 5 سرع

 وصلا دسسلاب او دو عسب ورمكل 7 دسأ ىب ىريىانلا ارك الأ

 ذر ك2 2 فو وربع ني ةرعسا 0 بالا نيكون ثم دقق رح دارأ نالءانثاسغاف

 لعد سا ىري2 ىوربو ب 211111

 قدزرغلال ةةنثتلا ف تملا اذهل مولاه دوح اوهولاقدارفالا

 هد رو نص اع هاك 2 و 7 نمو 97 رو م

 متاحو بعك طهرانارةيشع #2 هطهرز ع لذ هاريخشتامدقو

 موو مو 4 دو
 ّئشلكردو لمقلا ضمق:ربدلاو ربدلا ) د (منشلاا لصف ب زعم كرا 8
 ديو غدى <و 8 -

 00 مهو خام :لكفيل, قف الخ ئثلكردو رابدأاموعجو هرحبومو قع

 لاش لثملا ىلع رتوش رشا فا ل ادلاو مدا ىرعوللا هنذآف اخ ىأ هنذأربد

 ةرادأ ور هشلارابدأ كد لاسقيرادأ كلذ لكن م معججأو هربد ىلعو هريد فو رهشلاربد ل ةئحب

 قا تاوذدبممضعب ص خو لاتنام بلا فاو ورفاسلاتاوذاراندألاو

 م

 ٠ اهذخأاهراندأواهيلاو موصل اراددإو هتيوازو هرخؤمتسبل اريدو ربدمدخو كلذ لكن مءامملاو

 ٌرايدالا نال ازهف.ك ىردأالو هد نا لاق ةغللا له اة ناك مذهل دلل ارخآ (تْورع كرعلا ىلا

 ئرقدقو تاولصاارخاو ا هرايدإو دوصسلارايذأوءاهسارارْآلاو ردصمذخالاذ ادخل نوكمال
 باعت لاق متم فوتاباو ةرادداو ارق نموءار وو فاش بابن فرامدأو رق نرايداورامدأو

00 

 ٌق



 مها (رمخ)  ءارافرح « ءادنا لصف
 هَ 35

 كي ع ا ىلاعت هللا هراتخا كلو قنم مسالا

 3 .٠ . : هى ب 6 8م

 هلعورات < اموهو ى قر ءالوهوهدهو اده لاقي وكلدنم مسالا ةريخلاو عل نم هللا ةريخو

 .٠ 3 8 5 3 26 ب 5 0 . 5 0

 مهسأق لعف ال نوكي ردصم لكولاق هميربانرال شم ةريخراتحاردصمةف.فشةرفلا ثءللا لاقو

000 

 538 الا .ةأأا ناو بنجم باح وااوص بصي باصأواهاَوفُو دقي قافأ ل ثمل ردصم
 9و دل مص مس اس و

 قبيلكلو تك وكت نأءارقلا ًارقور وصنمولأ لاق اناذعَبدعكلذكو ردصملا

 ََكن .رولاعت وقار ها!لاك وةببط ىسوةريطلا و لانا لوةتوريختلا ريما جاجزلا لاق ةدنط

 3 ري اوةربختا لاشي هللا ىلعاو رات نأءهلس دأ ىأ ترش مهل ناك امراتوءاشيام اذ

 مضل اكاذكر“ ءافطصالاراشخالاو ةهثالثلاءال اودىدحا لصبةممب وأل جر نمهرانختا ل كلذ

 لام اوسانلا نمرامخلا لمقو ءاوستلاذ ىف عيجاو دح اولا اهرايخو مغلاولي ال

 ايءايرالع راسا عوفرلا تبادل و ةهرافةعركر اهخققانورايخ ل وراَُتلاكلةرغ و

 تناودلنا 0 ؛اةريسخر هت ىلإ ارعالانا ةراتذو رات ىأرامخ ةقانو را مخ لج ارا 35

 قو هنملاعفةساوهو ءوذلا را بطال و تقشامر تخلى ءاوسر ناي وراسل

 :لاتيعا اكل ةقاراغو'# ءيث لك ىةراذسالا ان |عيل سو هيلع هللا لص هللا لوسر ناك ث يدحلا

 0 رتخا ىأىل رخ مهلا ةراكتنسالا ءاعد هنمو كلذ نم مسالا ءابلا نوكسية ريا و كلرتخوهام

 همف كلل عج كلذ ىفكلراخ وريم هنمباطهل ار انكساو هيفةريشلا ىل ل مالا بص

 لاقد را كالذكو و'انطصالاراشخالا ومهالا ادهىفكل هتتاراح الوق ند مسالاةريخلا وردا

 نبا نع فرشلي م مركلارسكلا هريخلاو هراذتسا اذا دب غلب هلل و كرك هللارخسا

 الا وىفصى أ سانلا نمى ءرخ تالف دفئاسللا نعل الاريخلا وةئمهلا ريما و ىبارعالا

 1 تييكلالاه شل 00
 لولا صا و ودع تلوعب 7 الام وسر ريخكسينأو

 ىلذهل اره زنيدلاخ لاق هملا هاعدو هفطعتسا لجرلار اككتساو
 وه -سهمس هما ا تن سم
 اريك ى ةاماليلَخَلاو سا تادسورع ماامإكلعل

 ها

 ىألرااف همم عا امال سا ىرهزالا ىابا كش اهفطعتست ىأىركسلالاف

 ٌراوُسروَصفةرقبلاو أةسسظلا دلو هيف نظي ىذلا عضوملا أي دئاصلا نأ اذهىفلصالاو فطعام

 دئاصلا ل_عيف توصلا عبتتفاهدإو توصتوصا انأتنطداواهل ناكن افم'الا عمستف لازغلا
 مساس

 اذك 7-2 مصب هلوق

 طقسهمف ن كي ل ناو لصالاب

 ةراسذام طفل تلاثلا لغلف

 ويعم هأ ررحو



 اهرك ذحامعلا ةدمصقن

 لان ص ةدام ف فاّوملا

 ىلع كاند شماهلابانبتكو

 0 ادكحلاىنإ ا١تخح هلوق

 هرك ذا عوررحرو لصالاب

 هاّيَعَم لهاته كفلولا

 ها هتدجلاوهانسررعتو
 مريع د

 ىأوللا نيللاريخام هلوق

 بةتلوهفنونلاوءارلا بصب
 يعم مأ سس ءوماقلا فاك

 جلا ءاملا نمتاديأف هلو#ق
 لمأتو لصالا, ادكح
 دعم هأ

 ىهملارغترلو نمناكمةفاضالا تزاجا لف موقلا نمريخو موقلاريخ:الُؤهكلوق نم ذوخأ م هنال
 مه وص _7ةهسو

 دينار الج ريكس ترانا ردي كنر اواوقينأ او زاسا

 اذهزاجاهنا ساس وألاو رج ل ابار ب ني هاا | تاع َ
0 1 

 1 اا 1 9 هدر سا وع مرضعع ضدرملا

 نيللاريسحام م ل .اولوةفرجالا فاخ لق اذا مس وللاسف هباعصأ ىلا ديز ون اعج رفانسنَص

 رأ لذرانلاوةنملا تيا ,ثيدحلافو ديزل عف نمهنأ لعف هلابقاد_:ءكلذاواعمف ضي رملل

 بلطف غلا سفام_ ند, زيمالرشلاو ريخلا لثمرأ ل إعأ هللا ناس تا ةلاوريقلا لشم

 ىألاق لام وله ف درامر يسر فس نم مداسقلا لدم لاقي ىددالا رانا د سملاوةسنملا

 رولا ىدي ىلع حاكذلا ىفميماعدنمود.بع ولأ لاقت بئاغلادي عجرامرَح تئجام هللا ل عج

 دلل !تاردع .أثيدح ىف ىندلارمم نيد تع نعشيدح فوالكلا اذهان وردقولاكن دملاو
 وهمس الممل < هذآ 0

 نبالاق رقت ىأ رحى سعمةمرصلاذخأف سن !يهناوانمإ نءوهلةمرص نعال_ررفاناسما

 2م 17 00 2 هد 92ه

 كر قفل رخاذو هتبلغى أ هيرقن اخو تبلغ ىأ هنرفذف هير بلادي اتيان الا

 عدو

 مع وو #7 4 د +79 و

 كيرول+وزعهلوقو 5 لاو "فام نعال لاسم انو دجاو خدع
 هك -

 سدلو رام كر روءاشيام قلك كب ر ى#عملا رجلا لاق ةريخلا مهل ناك امرا وءاشيام قلك

 ىنعمفامنوكين زوو لاة هللا ىلعاور اً نأء_هل سدل ىأ ةريخلا مهل تن اك اموةريخلا مهل

 مهوعدباعفراتخ وأ هنمهد.عتام وهو ةريخلا هبفمهل ناكى ذلاراتيو ىنعملا نوكمف ىذلا

 لوقو تضم نعم هنال ىلسعيّى دع الف ى انالف تاو ريا هيف مهلامهتدابعنمعبلا
 و - ا و 0 5م ه.س2 <

 0 رت مسالا ا هعبص3 تن :اووسعأ 1ىرمعل 2 ردنبس دق

 0 سرفر نر عجاضملا عضم ىلع تريستخلاممان امد

 مو ه5 5

 هيلا تضوقى نئيشلا نيب هن ةيراتسو ها ار ابا اس الا

 و ه8

 زب ًاواهاك أ و ا ادركت د1للاىفو رامشلا

 وه :ولاقةد-اواتمراتتعنأ هلم عن اليف راح هنا لمتطلا نيم اعشيدح ف 0 دعا

 .٠ هم و

 ديريفراصنالارودنريَس هلوقاماف مضلاراهجوز ف ترخاهناةريربشيدس -قو 0

 ىهوفرع 0000 ءوشلارتعو ضيف لع | ضعت لسا

 مدالا



 تاكل ريحه تالبر #23 تال رلاعماحتتْنَعْط دقو
 0 #ث هم

 رس مو ني !اريسخن الفور لقت موسانل م ةنالف تاق ل مضفتلا ئىعمتدرأ ن اف

 0 ىعملا لاق ناسح تاريخ َنييفىلاسعت هلوقفقحماو !لاقو لعف انعم ىفدنال عملو ىنشيال ا

 يي ع

 ا ريت ىحاورح لجرثسللا لاق ءاملا يدش :بئيرقو لاق لكما نا -قالحالا تاريخ نما

 لات كي 00 ةركلاوةركلا ني قرغذ اهمسمواهلاجب ديت هاو ماه -حالصفى" لضاف

 ءاسنلاٌةرشو ءاسنلا ريس ىهلاقي لاو ةغلا لهأدنعبكاوةرسكلا ني قرفالو روصنموأ ١

 لصالاباذكت الب رلاٌةري>هلوق نم ن.دلاح لاهو *« تال ؛ رلاةرتخ دمه الب ر #3 ةددصو ا مداشن البل مشل او

 ها اضبأ كاذكىوردلعاو اذا ىلا لاما ريثكلا قلما ا ولاة بسلا ةش ؛رمشلا بسلام عركلاءاسنلا
 ةحء و <

 مى

 ا اذاوهوأماح الا 1 و م 0 ارش 5 وق و تحن | تدل و

 ابق شطاو ةنرلا سلا ةراطاوح رخال راح ع اا قر هلهعهوف اكهبهيلا نسحسأ

 رارشألا فالخرابخلاو ثنؤوملاو ركذملا اوعسجلاونينثالاودحاولا ارايخلانوكيدقوهديسنبا 0 1 ع # .٠ م 1 -
 سو ل »هو 025 سؤ -* )صر

 ةردان ةرخالا يتم بل ا ج0 ممسالازامخلاو

 وسد ع ىة«» . 2_ 2 مدد سمع 6م

 َتورسألا يضاولاك حزب نبا هنمرخأو هن مريخ دس هو هرسو هرم أو هريحو هريسح ام لاشيو

 س 8ء.ةهم

 فالالا تاتا انةرارشلاو ةرايشلا فكنمرشأوث ذمريخ أو هوّراَل اوةرارمشلا ن منوريخالاو

 ع9و-2 عدو م و ودوعءو وو و :

 هلحأ ريو دله ربو هو كن ميسو ك نمر مو كنمرشو كنس وه ملاوي فاولاو

 51 هو

 لجو زع هلوقو ُلكموحوا بخ بيصتس انعمربخ عم كن اىأأاريَسوامَكَ او رم ريشا راصارعت راو

 اريخ كلرثناىلاعت هلوقو هنو دودامنوبسكد مهنأ لعن هامعم ارخ مهيف خلعت امهوتاكف

 0 20 . ع 5 21 عم همم 2 ع

 لاق هاقتناهراتخاوءشلاراشو سلا ىفءاج كاذكورملا هجولاو لاعرمعلا نفصل ىلعربدا عفر
 0 ل ا ا ه1 م 2 1 :

 ران نب دال هراخ ى عا طهر 1 قلخ ن مناك ام ىلع ماركسلا َنِإ قاطالادسزونأ
 و م و ص هوا.

 قدزرفاالافوراةخاةّوقىفراخنالرات#هراخلاقو

 عزاعزلاحانرلابعاذا اًدوحو « ةحامملاجَرلارَتسا ىذلاانمو
 انام لوقترطا رح فذ_<نل اوعشم ىلا ىدعت اممراتخا تالا .رلا نمدارأ

 درطعاذهس وانتاهق م الجرنععيسهموقىءومراتخاو زيزعلالدزتتلا فو لاحرلا هنرتخاو

 نمت حرطاذا هيلع لعفلا ع وقواوزاكتساامناوالحر نيعيس م.نمراتخ ا هنأريسفتلاءارفل لاق
 . ماكل _ م ب طا محند دق كفل ع نمن >



 (رخ ( هم سام « ءاحختالصف م4
 ووو نس

 ربل نم ميلخوه ل بقو ضرالافلخديرحلان طور ا تقال

 2 هدوم ووري 5 م هد

 ظ روُعصلانمىزابلاَى معَ «روذلا فضَق 59 #2 رود

 ا 14

 هنالثار وحبل لة كاذاونب رمشمل|نعب ضرالا نمسا طفش ولا نول

 هوم و و

 ىرخنار اذ دمتي تاما ١ 0 اوتار و اريدلا لاش ونيس وفرن ةطبهلاك

 رعبملا أر لدقو هريغ ا مبلصلا راتح هلع لقشي ىذلا ىذلار علان ار ودنا لقوثو و اللا

 تاناروخ ىلعهعجبفلاق ندا اوسوتا اروكلذ لك نم عج اوربدلا همةىدلا ناروذنالمقو

 تاقدارم تامل وا عسجلا تا انت ظذل ىلع هعجب سانلاربغلا رك نمناكم سا لكك لذكو

 "ل تاوزنرا مريدإاهمفىدذلا» اوهلاوهو هاروت اص ارو وراق هنعطو امههشأامو

 2 ىو جيعل ا ىاصصا نود قاع و 9 ووع

 ”ءاياوفلاو بسنلاباملاءناك ل جر ىرذعلاراوملاونكسورتفاذاروخرون<دربلا راو : ارملا

 بوو رمل لاق عصوم

 نعرب لجأ نم نزاودقو 31 كداب ون

 ا اها كللاشءار ءأأ ةروُاو ىروللا كلذكوهلباةروو داب ادرك لاقي فار ءالا نبا

 د ا وطار نامز دوسي دث.دحلاىو ملركلانبالا سدت ونزل ىفواهرامششىأ

 ا ةفاضالاتدرأ اذا لةو ىنطقرادلا ِهبوضو سراف ضرأن موهوءارلابىورب ومهعلا ف فورعم

 تس 131 تل ا تا د ا ا اك

 4 .٠ ٠ .٠
 باو رغلالاق رويخهعج ورشا ضربا (ريخ ريخ]) ىازلايف تفطعاداوءارلامف 5 5 : كيم .

 وه )وم معي«يم و + 5 دا جاح 927 اد نص

 ى ارقتولعو هج ب ءوطخ #3 ناطخًاورويشلا تسقالو

 رعاشلال اق انك اخ تنال جراح هنملوت د

 رار سفك 23 3 رئاخر خوة اف

 7 8 ود ع وى ةه«<
 اندلا عام نم مكلاربسودبت ىو دن وجلب وزع اوفو ريخاو كامريخو هو

 22 م

 يجو اريح هبجاص ىلع هراخو ىريخلاو ىروشناو راو ةرلا ى 0و :ًارملاز مدرخلا ةنالقو

 د هع اك سدي اس 0 آل سس و هج 0

 ىلاعتلاقوُرابْخراْح أعم اوةريخو ةريخة أسم ينس كر عورخلسرز هل ةفوريحو

 ا لانا بح َتاَريَس نيف ىلاعتهقنا لاهو ءايش لكم ل ضاننلا ىهوترس عحتاريكنا مهل كغ ءاوآ

 هءاودي لو ثنؤملل“ اهلا همذاولخدأفتافصلا هيأ ريح ن الف لدقو ه.فصوأملهنا شفحالا

 ” 0 ” بس -

 لهاج ممم ىدعى نمل +رةديعوب أ دشنأو لعفأ
 يي < 2



 ا
 5 1 0 2 و" ا

 ما ردوغ) __ةرافر « ءلئالسن
 و و

 رضم|هبا د نعى ترطاخو * طربمامَ 0 نيحأ
 دوعةو م ةه < تن سس

 رَظاْد راما تمثال ضرك اك + اه والى ادع تتضرعت

 ه.راعأل نرعلاقف
 0 هع : ا م 10 -ء6:خ 2

 رصيد اهياسساب عذب تر ط #3 هيد لوقا ارو بد د دول

 هك“ سامع 8سوسم

 روكتاو مْوللاتاََلسا قيس * ةمأىلعراوخ ةورنتنألب

 حامرطاالوق راو ميرو دساشو كرار

 سلا .رلاز 0 * كلامل نبيا حل

 ىطلسلاَن اعله ل مو لاق
 كك

 هو 6 ةهسو ا 1

 مغاسل
 ىراصنالا لاك لجلاةريزغةراوخ لغو

 ف ارلا دال درسا ىلعُر لو» مغ مكمل ىيدأمو نيد

 مالا د وروُم را

 0 2 يس صساس نيو

 ماما وراقي نيدلط 234 هعوذ ب ناكراّوخ لكى لع

 دم - هدد هموم

 1 3 وعقلا فر وحلا ىرب لمس تناك ذاكراَوعُم دو

 و مو ههءر و © م - و 0 م © ا

 قرو أ ىركي وراوخ كر 95 5 قاب اركب ىلع قاع

 ىلا اهنمرك ذلاوهو لإ الا اركب هب رلا ىفرُكَملا نال امارة ركاز راادب جاب

 ليقمنبالاقروخ لو كرخارتك تالت لوزا اوحسرفو

 رشا ىلعراسكلا ا #4 كرما ذوكلا ذا

 د وم اك سس

 لاجو لك لجن مهلوقن مهي ودسماكحامدريظتو تارا عم اوُنَسَح قيقرداول<د

 لوب فنا لاشيو مما همها هس اوحةقانؤعاتلاو فالارالا عمجص الهنا ىأ تلد

 اهيل ا مم

 0 بعتلاو شطعلا لعازوضصنوك نأ خدملاف اَمدنوكتو احدمنوكيروخ براشلا ذه

 لاوطدول1لا ٌثاقبقر ريا ىلار ا لبالار ونا تيكسلا نبا لاو نيل

 ع7 ع 2 . . 56
 113 تناك اذاودلحلا ٠ 00 ربولارب اسزملوط !ىهاهرب ودفنت رعشاهارابوالا

 1 كس « يا 5 2 1
 ةشقرترا اوَحةقانو هر و لا وخموقوراوخلجرمث.هلاونا رازغىسهف

 م م اك وه -

 اكنفأو ىل ارعالا سا ن ءهّس الص ن نم توصءلئذلاامضلار وو حادقراوش درو ةريزعدلملا

 مل 6 1 8ةوم

 رحل ىفةب راخلاهامملا ب صموه ل.ةورصل اىنءاملاٌس ممنون «انوكرامصلار اوس كرم 3



 : 900 رم ف ترب نا 3 1 : ايم م7 يد يا كل 0000 5 : 0 7 محلب ني ثبارل  ةزي 15 نا تكي ني نيف لاا را ال

 : (روخ) ءارلا فرح ه« ءامللال صق م7
 000 2525255222572 و

 اهطشن دقوا الط أى اوم 40 ىلا لدفاطملا شحولا هذهزا ردوا املا ذل ذا لوش
 مولا ترا ناد ,لافطالا تاودرشوخلا كل تاون ”كلايلا هذ مترا اوصاف ب ملا 9 52 -

 قاطعتسالا ةراضْسالاو نادشلا وتبسم راك لبو مشا ذهلف ألم طم

 ا "ا قتسفلاداوتأي دءاضلاثاولص يتوسل وراوقلا نموه لاف ةمطعتسا لح رارادساو
 2 85 ب

 ىلدهلا لاق واهدي صي كممأ كلب فطعتسي م ميصا ىأ ر وكف دنذأ 0 رع

 أ 00 : ظمسع هلو هظ ل ل 3
 اهريكست ىتااليِلَح لاو 5_0 7 تادس ورم مااما كاعل

 لوما بصلا وذهتآوعل * رق ورا 20 تسمكلالاكو [| لاق اهريخكس ىتتاش هوق
 ناودلا حراش ى 1

 كيرختلار ولنا اغانفطعواهانفرص5راخا اهيا ذكعضومىل اباطملا رسل اش ودري#خ نمت اعو اش عا 000 , 2 د الل ترتساوب ىاا كَْس اهفطعتست ىأ اطتاغعا هلل ا ذا كنالءاملا ىف 5 زموهوواواده لع ان عد 2 ا
 فيعضراوخ لبرورسكنتاو فعضروخواروخرو>وار وحروخ رخاو لح رلاراخو فع 1 1 و 2 م م مس 9و ار قد و لا
 ى مك و

 ةدسلا ىلع هلءاقب ال ىدلا ف.عضلار اوخناثنللا راخدقف فعشام لكوراوم مسدد وحعرو

0-0 
 نا ى أ عوو هنوف تف اذار وروي هحاص مادام كوع نار ثددح ىو

 0 كب نأ ث يح هنمو ا لما اردعه ل

 _ #تّ و

 ارا عريدنءاهتاشوتتل ةالاورش راكب عضيعأ لامثو نا نإ انو عض نم
 ور
 لاقرويلا ناش ايرون ةيلصلا"ايشالا,ىدحال

> 3 
 ر روما بتال ىلع * ريصيال نم هرخدلا ف و ا #3 ىرد و أيلدماف تدق

 اذاةزاوكتاشوةراوحةقانهاشالا هذة فالا بع * لكفر اًكناورت 0 ا

 عيجي فرو عيب او فانتا ا سو نس ويقرراوحريعب ونيل, نيتريزغ ناك

 ءاسنلا نمر و ل 8 اهنعضاٌتمالاة تاوعاوكارل وسدد_ءلاو كلذ

 لطخالا لاك هلدحاوال نهمال> آف عضو نهداسفل بد ءرلا تاريثكلا

 1 قيقا اراكب [قاساك دك از !ريوزوللاف 0

 ىاطقلالاك ساقريغ لاب وةاشلا كلذكوندللا ةريزْغَدرا اوحةقان و
 يهد هم < س مس يك رص
 اقتل فجرا هّبواَبَص #3 اهْىرَدْتو رولا" اروفوشر

 هيف هاوق ىلعةهلابواجتارب 52000 ٌروُح عسجلاو" هلمسة نمل 9 او ضرأو
2 ْ 0 



 00 6ك
 هى ءو- هه.

 ع هدمسُئن بأ ناوريدشاو مناد كلاوت الد تااونانلمهلا باد هرك فرز ناوزركلا

 ءارلا قرح #3 ءايلثا لصُو

 سا وع

 نيو لتاز اًرْرتسامسىذلاوهىارلانأاوعزو نا.جابتي ىارلا عنب لآل اوهو لتر

 لعوهفلاه هامزال كا ذنالنيعلا فر رونا ن هوه عاركلاقو كلذ نم فورغمىذاعلا شحولا

 ىدعءالا لاق تب اخو ريزنلنا لف َلععررَسور نزخة جرت فمك ذ ا ىالثاده
 0 و هدم وسوو هو 9< مم وه م

 1 لاو لبمسلا نم عقادت ىتح 35 هي

 ىهوةفو رعمهلعرزانخلاو ى :رااهق لاق هدس نبا داك ىدسلاةءاّمم ني لسنا م 3 اريزاخو
 1 * ق1

 0 ةمقرلافث رق ورق تيكا ةادشلاو كالهلاريسانكلا رش

 ايدل فارسا: تاعي #3 دك ماءاعبرانضقتاماذا

0 

 ماودلاريسانجللا يبا ارعالا نما لاو

 رالي #3 الجو فو

 رعاشلال وقهذمو مولا ردعلاريسانكتا لق 5و

 (ر روع ةمهادلارم دقكلا ناو ميار رسفلاو مهراغص سانل رس هدا لما عالم كتكردأىأ

 خاضالارع هتلئاوداصلا 5226 رصتلا هب 0 رصنخا) ةهادااريغسُمللا
 ا
 ءانغةسأ ءافانشلالا/ فب الوم و ماسلا ٌرصاند عجباو نأ ىطسولا ل قو ىَرْغصلا

 امخاورصانّنا ميظعلهن !ىنا.عللا ىحو ريثك اههدكعو نسارفو نسرفورت اظذاهلو ريسكتلاب
 - نق 5 -ٍ سامع -

 شتا اده ىلع عجم ارمصتخهنم*نوج لك لعج هنءاكر صان ةوظعل

 سمو 7و عم

 رصانكنا ٌلّسواهاَ اًنِلَسَو 5 رفعت ناولعأ مو ىو 0

 سم 52

 |ماشاايدلب امر صاَنُسو (مر ةكتش أوبل ا هل :”ىأرصانلا نالق لاش و

 لبر مسارف 0 (ر ةنخا) هولا مو نوما هيتس لازومكلاريظنللا (رظنخإ)

 ردو سببا لملاوه وسو ت0 امودرل ةيدإ اولا ثمللا 7

 ٍّ يو 292 ن2 تورص © مه

 روت انتيقلوحان و عر #* ور ناك 0
 2 ص

 و ةفرطلا 100

 نيو

 نيىبالّتةمثيدح فو نقل هت اوع راسا ملار ةب وار هلاررعب ل مك اكن لا ثيدح ىفو

 دسوو 7 >ء و و ساق

 رتل سو الاقور ريتلارو سل نر ركن فخ
 مو# ل

 ًالضأ# برضاه ًااذاموبتاك ناو 5 ىدتلا اطقاس ىف نرش اذا تركع

 الب رعنةداصا,مالأطأ و اعلا لبيفاطملا 8

 )6 برعلاتاسل 5 ءغ)

 ءايلا تشب ناوزنملا هلوق

 ها سوماقلاىف اماهمضو

 نييك

 مضل :رصانخو هلوق )١(

 هأب نم صسأب ىعمدلب ءانلا

 نور عن ةرصات:خوهو

 نبورعنب بعك نبش رح ا
 ةناك ننفوعنّدو دسع
 ىشو ىلكلا هلاك ماشلا كلم
 بلاص خالا ةروك ةمصق

 عاق لا نب ىد-ع اهركذ

 لاَقؤ

 هوا اونأت عداتت عسب رلااذاو

 صخالا ةرصاتخ ق سف

 اهدارو
 رعاشلادوعلا نارحاهلعحو

 لكل عج هن اك تارصانخ
 لاقفةرصان>امنم عض وم

 تارص انح ىدصوت درظن

 رابنل ا عدصأم دعت اهض

 زين ى تحال نعلتىلا
 رالا اهجلاز تنحااكت
 لورا تامتراكملا
 : 00 مأ هسيعمىتوقان هدافأ

 لصالا:ازكريظنملاهلوق
 ىىذلاو ةلاشملا ءانلا
 "رلمجهملاءاطلاب س وماقلا

 اهتهتراشسوفل
 ها "لمكتلا ىف ىنائاصلل
 هيىوعحم

 دع



 سعه مف لارثنللا هلوق

 رسكونونلاوءادا مفتاغا
 رفععو تاضفب وةشلثملا

 نمذخوياك ذفنقو يرزو

 ىعم هأ سوماقلا طمض

 ثالث هيفجحلارحتللاو هلوق

 حيرب زو مهر دور غعك تاغل

 ها سوماقلاح راش هدافأ

 لهمالاءاذك ملا ىنعي هلوق

 يدعم مأ هررحو

 (رزنخ) ءارلا رح ه« ءاختال صف مع
 هس / قت 5 0

 ميعملاروبملاو رود لْمرودسو دوف لم هدوُسسو روب ل ةزونخ تاغ تدلي رولا قو

 اوعقو اذار محم ىفاوعتولاقبو فبعض ذواهتمعنل كل ذبر صم تيعماسنا لبقوتر ةاظلا

 2 سرع 3

 لا 0 يول

 1 م 9 هل

 وون ف لتمر راقت اطعم ايي 7 ةيكلا تمالوسا ىح
 هين ساس د 97ه

 نانا تلا ناذ الا ىَذِباَدتلاَتوُمَر ددئدأو كشلابمصفأ
- 

 س- دع ية6

 لبق كلذلو ةروُدح ىهفةراوحةوسرةر 56 ةفتحو أل اكو نا اوحةوخر ةردصش لك لبقو

 ا ليعمو قاصملا قيدصلا زادت ننانعلاوأ :نونلا مضو الإ مب رونحباشنلا يصقا
 0 اووو و و وه 3 ' : ا ع0 :
 اضاووسلتاو هوديدشلاراسللا عوملا( د نمسلنالف

 اولمحت ا ذارادلا فءوقل اعاتم نم قبب سمسا ءئشلا عاركن ءةريخالارثتكن اوكا (رخ)

 ) رح 9 تبلا شا قريث انا رخ عنرصقبلا ف ىاوللا يانا يئايط با ارعالا نبا
 و 3 2و 9 سادسا

 موح-#4 الاو رو كنا ىبعصالا ريال عملاوترزغلالو ةانااإحضرو مناوُدَرمظ اور كلا

 00 نيكسلا اره اورس ل اودي ادا نمدرصاتاثيللا لد الا ومزتلاةبوغلا نشرك رلاو

 لاق ف.سفافست درع اركت>نا هنلةقاعلوتةمءرملا تاكا لت اك

 _و وو هس

 نم ناكم فكل َّتَع 0 مك نمر اهنعطب

0 

 زير كاو ىدسالار غبن رك ءاوهو لحجر مسا ارصشناوءافكالا نماذشو ميماو نونلا نيب عجب

 غل يربك 286 ون) سول ارع ليقود نوكأ ع هنأ غا.بال ىذلاوهىل قو لسسةثلاءاملا

 هيويس دس ناعضومر ريكساو روسو ةظيلغلا سافلا هورس

 هم سال هموم 40

 هركات اهريعلك ف 3-3 هروب نع ماربعت علا

 2 ضوه و 25-8 را هع 7 ع دا

 ارنكو اربآ ع ندا #3 ارز ني ءراراعتعنأ اضاادشلاو

 م وس 9 م

 ىدعملا لاف تي ءاررشو تش ذاغلا عار ا ع

 ةدءعومس و م ان ع

 ررسةرا دب فاحت اوورَط 35 انخوم سقم نملامّلأ

 دية هضوم زو رزت>ىغلسل قع «رزتخقعارلالافو

 هو

 ليح فار طأف ر 1 اهتافارز رةتادارغلا
 هةر

 ورعولأ روح أ ةسموم لكو رخل نم لعنة هلعج نبع ربوع رظتاذا لح رلاَرَرمَح مهضعبلاوو

 ناورخلا



 مخل نب ءارلا فرح * ءامللا لصف
 لاق هرطقأو 35 ذك هر ”ةونيهعلا ترمس قلاقيو رامتخالاو هور اهاطغد#ف هتروطف

 و سد من5 -3 ة م

 ةصاخر تم ع ندمءركسامو رج هريغو ًارحش نمرتسام لكس لاقي ولقءلاى طخغد د هنالارجسرهللا هدو

 ه ءاق م 2 و وس
 تره دقو اتوب مياه مسوبارئأ ناي ها سرا آلاو ءارضلاو هك

 هديع:سأ لح رلار 0 رصشلا نا ددعؤفنوكنت ىتارباكعلا 78 29 ةرمغلا ىف ةغلى هو

 ىك هع 0
 وآلاف هّس ىف ةرّصقام لذ نو ةعضتس تاريجورا رحامهلوااموقر رمصسانمكاغشتطاعما

 مهدخ ل وه نعلالهأ ادعلي مهديعتسا ىأام .وقرمحسا نمهلوق فلوق اود ل |رامملا نباناكدسع

 هراتخاو هسدتحا ىأ هس ىف لجرلا هْرسَصعَف لج رلءالوع نم كاملا هوا لوب ميلع كاتو ارهق

 عسب نة احلا فارعالان با هلوهذد يع هدنعوهو مالسالا ءاج ته ستمدخهاردتتساو

 اموقدرعتسا نمدارذ أذ هنمذاعملوقو روصنمو:أ لاك .هد.عدنأ ىلعاًرحام الغلجرا

 دارأنوفعضتسمناريجوهلوقوهدين 56 رد ال هس ى ف ىراعلم هلفمال_ءالاءاج مث له احل اىف

 ىلع يما ذهو هدي نمتوح .ردعال كال ذلف مهددعتساو مهفعضتساف هورواجو م وقهيراخسااعر

 انددع مالك ا ذهريشكن يدم لاق هيلو اناةماطع ملال او مهديأ قام ىلعسانلا رارقا

 هانا كلل ءىلهيههيتطع أ ىأ اذكواذك ىف ارم ألح .رلا لوب هريسغن ماكي داكمال ن هلا, فورعم

 ءىثلكن مبرطضملا ف وجال رومكيلاو ىلارعالا نبا نعم فغأ:ىشلارجأو اذ_هوحضو

 ماّوعلا ريب زل سرف مسارآجاوذو ناعما رو رع وة روم هل دحاو عدولااضي ارومْكلاو

 نب ىبعني نسما نيهّللا د_هعنب هارب اربقاهبو ةيداملاب عضوم رسب و للا موه _ءلعدبش

 1 موس و 2-0

 هيرشي ىذلاوهل قو ليقثر يرجو رجاجو ايورمخمام ) رجخ]) مالنا يلع بلال

 ىل قو بدعلتداتءانا امسالوةيادلا ل_تفاعر بار ءالا نس الافو سانلا هيرشي الو لاما

 س صوص ع هر م2

 ه ارح تنك ءامدكول «. ديشنأو اد لم اوهلءقواج احا هلم نوكي نأ غاب الىذااوه

 نعد :رقبلاو عبضلارونتثزو لعروس وروح (راخ)) ؟ريريمشكر يرطخمام (ر طخ

 مأل قو عبتلاروتاوةيهاد فأر ون مى ووقلا عقولابد ةيهادلا ل بقو بتايا

 مضوءامللا فب روت ىهل.-ةونونلا تفوءاذنارسسكمرر رودخ مأىهلبقو شل 3 نمروُنَس
5 

 كك اور قوذا وهن. كلا دبعلاف لاق ياو رورو مأو ىراعتا ارو مْأَونونلا

 ه8 - © ء

 هاا هناصرصمروب تت اوتبام ىد> عج تضماقُةوشب رود ماانطو د روس ىرخأ

 ا سس ب

 روصنموأ لاك ىرو .دلا ةفينحو ًاءاو ررامالاراّصقلا اهيلا قا سيرو كمآ ث يدحعا ويلات

 ل_الاءاذكر باكعلا هلوق
 عا هررحو رباعكل اهلعلو

 لا يهارباربق مب وهلوق
 هبصرشو سوماقلاةرامع

 هنلاد_.عنبمهارباربقاجب
 نبىدملا نسما نب ضخما

 نياديهشلا طبسلا نسما
 6 حرخ لاق مث لا ىلع

 هايس .ةرصيلاب ميها ربا

4 00 
 قالقف نيمومل اريماءبقات و

 روصنملا رف عد ولأ كلذا

 ىءوم نبى سءدهمأالسراف

 1 اد د لا
 رضمىاهسآر ل خو ميهاربا

 هريفع# كر اصتخاد ها

 رتشجلاسوماقلاىفداز «

 ها مئللا لجرلارغنضغك ا

 مىهنصم دك
9 



 (رخ) هاتر ل هطئالسك__ 6
 فصتلاوهوتأر ارمللراكناو مه6ترثكومهتعاجب فكأ أمهترعو مترج ف تاخدلا ب متجر ىفىأ

 و)و وهو د - 5ع
 ءارلادبدشتو مملاو ءاخل ارم نكد ردا رجس ورجوةرخسأ هعجواهسأرأر اهب ىطغنامراهنا ل قو

 فال نمتلك نمثرخلاو 23 رجلا بناجتلامأغ هدمذأو بلع ع نعراجتا قّدْعل

 لعفت فيك عنالَديَر 56 ارملاثاىأد را لعنالثا م

 ه5 < ع 86+ 5-5 مث سو سم مرو ه ءم<

 ىلع مس ناك هنأ ةلس مأ 1 تد د> ىف و هم.طعا جس ار هبت در و 0 رق -اورامللات ب

 كاذواهرامذهطغتتأ ارما تأ كه ساره ى مخي لبرلاثالةمامعلاراهلاءتداررامناو لا
- 

 راس: ثتقو لك ىناه عزت عبط مما الفل فلا تا هرادأفبرعلاَةمعمسَعا دقذاك اذا

 هئمو باعبتسالا لدية مام_علا ىلع حسع مث سأرلا نم ليلقلا مسمىلا حاتم ريغ نيفلاك
 3 8 2 ه مه وص 8-1 35 4 3

 ىطغم ل كحورام+الاةئره ةر 5 ظ 00 رمح كذءءهبش اامةيواعل4_تعهتلا ىذررعلوق
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 ةمطغتلاريمكا اورعوأ لاق مك رج لاف ل سوديلعدق لسان ءىوزو ردم

 دوعبولو هرج الهلاقفيآن 0 ءانانىأ هناثددحلاهلمو ءاَمَسلااوكو ًودانالا اور اورؤو

 لدم ضب ًاهسأروعادوسلا ةمجلا ىهلمقو سأرلاءاشسسلا هايل نمير هيلعد ضرع

 مو هم و

 ءاجروةر 0 ىسهفاهدسح نيب نمةمعنلا سأر ضس ااذاديزو:أ لاك ةأرملاراعتن نم قتشمخ جسرا

 كك ءأع ع 2-8-0 5 + 2 0 2 7
 لاقي وثاك ام هنولر اسوسارلا ض- ارم سروو ىزعملاونأضا !نمةر_ةخنا ى مثدللالاقو

 ل حرص حام ع < ىلع و -ء

 رجودةحرج او ارج هيلعر رهو هيلع ناك اعربغتاذا لجر ا! كلذ لاقي ٌكَباصأ م ىأ را شام

 2م م 1 2 مر م7 يكد وو هس

 ةريسصحةرجلاو رخآ 01000 ماعد اًنمحانزر كك نأر هلئاو هنماصتسا هرمتع ل _جرلا

 دادس ظن سس ع

 رجلا قو ىلا نم مرغصأ ةريص> لمقو طومشل الم رو لكلا فعس نم م سأل . ةريعصة داو أ

 ةرجملا ىلع دست نأك م وه.لعدللا لص ىلا نأ ثن دملاىو هيلعددكس ىذااريغصلاريصحلا

 نمهحولارتستام ةرخح تمم جباجزلا لاف ف ةسلا نم مسني هيلعدصسبامردقريغصريص>و دو

 هماعل-> رلا عضبام رادقم ىو ههنا ىماوان ضئاح ىهو اهللاق ةلسسمأ ث و دحىفو ضرالا

 اذهىاالا ةر نوكتالو لاق تابنل نمهوأو صوخ ةحيسنو ا ررصح نمهدو دم ىف هسهجو

 اذكهو ثيدحلا فترركم دقو ريثالان با لاق اهفعسةرو هاهطومخ نالةرخ ترعسورادقملا

 انتعاش ل قلو تذ_ثأفةرآقتءاجلاه ساس عنا نعدواد ى أن نس فءاج دقو ترسف

 لثما مم تق رحًفاهيلعاد عام ناك تارا ىلع مس ودلع هللا ىلصهللال وسر ىدينياهمقلأف

 نالرةخا نيمصلا لمقو لاك اهعون نمريبكلا ىلع ةرجلا قالطا فرع, رصاذهول اقم هرد عضوم

 هيروطف
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 ا

 0غ (رمسإلا  ءارلافرخ ه« ءامنالصف

 باكا مون ىلع « ةنظموقلارعجسأ ىح كمل

 رحصشلا نم كاراوامكي رهن ارئاودسا تدب دشن ا واهر هنأ اة والكرج أد ىرعنالا

 لابح نمل وأف ا ارا تاب د ىداول ارش فى عدنصلا ى راو لاعب اهوكولامكاو

 لهس ثيذح فو 'مهتمورتشيو هيراؤ اوف ىأسانلاراجحيف نالفلدمهلوقهنموهريغو أل مرلا

 هذ هوهريغو أ ءانبو أر صم نم كرعسام لك كي را وطرف سمن نالفوان آت ةلطن فيَتَحْنا

 ىلا اوس يد لاعبا اوكر نجل هنو ءرصش تناكترازتاسو رة تتم ةدانق شر

 تدب لج هنا ثيدحلا فرسفو فتل ارصشلا ىنعي متفلادىو رباذكهريثالا نبا لاق زجل الست

 نييرادلا ٌتَدعيْنا جن ا.ءادردلا ىل ىلا بتكهن أناس ثيدحهنمو هر كل سدا

 د الا هقرألا عقب ضرالا رجس قرأ يلع ام لاري طو بي نقولا نمورلا نا راد

 ىو ةسدقملا ضرالاىلاهوعديهرلا تك ءادردلاودأ تاكو هقرافي الفهلهفرأو هبقفرأ هنطونأ
 ة-ه©ع عا. ءدو ع 0 5

 قفلخدلاعدو قو اى ااوناك امرج |سانلا ودعسلا تاخد لاو ىلالوملا سرذاى أ ثيدس>
 ني تم

 نوكأ ١ قرَهلا سيوا ثيدح نمو مي+بامىو ريو ريثالا نبا لاق ممئامهدفى نم انلازابج

 عاممد 2س دم -- و 2

 وهفكق راووىئخى اا ارجرمت< عرج دقو فرعا الو قحأثدح مسمتجز ىفىأس انلاراستف

 00-00 ةددهع ى

 لتخاذال>رلا لاق و رجا راو موقلارجأو هتراو كو ىدو ىتعرصرالا هر اورج

 ىلارعالا نبا هاكح بسنل | ىلعر نا راسدك رك ناكمو را دل 8-0 .ءوءارضلا 1بديوههبحاص

 8 :وهطلادق اونببامضاد_كنأ و

 رجلا ناكملابتكَربا دا 2 هت تيس

 موضع وه دموع

 كيسا أو بذا يف نستورد رانك اك ذر ناكموا رج رالا برهخاو

 مجلس 95 م

 ةفرط لوقو ن# قى رطلارجا ةزواج دسقفو

 همم < 90 دباس ساه 2 و م/ةهر2س

 زيك اولا قرم * ام مك [سدع نلداس

 رصشلا انهما ناك كاذكتاك اذاف ان ريو رسايل وتس لن ءانعم هدي نبا لاق

 اسع : ناح أسى وربو اهسمهل قاده ناكف م مت 5007 ًاركشل |ىلاولزع نا لودي هنبعب

 لهأ ىأريثالا نبا لاق مهر درو موب رع عيل مشي دا هنو مس نأ نومي "يو ل_هغلاءاموهو

 ونآه_ترشاذك لاق ولاقثالاو فلكل اوحارخللا نممهيلعاعنرومغمنوواغم ممالىرقلا
 ا 8و مص ه9وز مرور ل

 مه :راعوسائلا اعدل 56 100 ومضر انو م مترجنو سائلا اروى ةوم

 سس ءوماقلا فاك اهحق وءاخلا

 يدعم مأ

 ىنادمملا هركذزللا بدي هل وق

 ضف اانعوفتلملارحشلاب

 ىلارعالان بأ نع ضرالا نم

 فرح نم كاراواعرجلاو

 برضدلاق مث لمر لبحوأ

 5 دوهمح اصلح ل>رلل

 ناسالااضيأل ملا اذه
 ىر ض ا. هريغو حاصل و

 هد .والف#امءنز ولد هوطيض و

 كادملا شمام بكامل



 ةيلمماهو اخ ةسطةرجسهلوق

 سوماقلا فاك كرمة رجتاك

 اهلثموءانكسالا ةرجللا هلوق

 فك ارب رك اكركتر 4

 منعم ها سوماقلا

 (رخ) ٠ . ءارلانفرخ * ءاحتالصف 8

 رعاشاالاف اهاداواهعادصو

 رجلا هملق نيس نإ * هلتا ماهم تراصأ دقو

 سيقلا ما لوقد شنو راح بم فأر جم لج رهن لوقت انف : راجتالسقو

 معاق هد و ن<ىك جو م 20 و 2 5

 رم ورومتك رمل بورجو ار خرج دقو راخ هيرو عل جرو *«رج ىداوفور عنب راحأ 21

 1ك #3 يى ةهممدو 7 مات سرج

 رششالو هيفريالى أر جالو لحن الذامو امتادرمغلا ب رشريتسو رمت صو هب رسك فرجا

 مس تب دس

201 0 

 حميرلانم الرمال اا الو ريخال ىأرخالو لخنالف دنعاماشيألاقيو ةهديسع

 ةسطةاصاوهحير ىأب طار < تدحو لاق ةينطلا هن ا رلا رنا ةرمخلا لمقو ا

 هرمدع امهو تشو بطل اوني نيطلا ىفل عج يتلا ريهام افبعارك نءبيطاا رم ٠
 ةدوو 2 ا مط ا
 نيمعيلا هرج و ريتا هب.فلعح لق و د دو هلامعتسا ل ارثورج- و 0 و45 اره هرم و

 اهيعست نيعلا ىف لءجت يبا رنا ى هو هير طفو نيمتلا تر لاقي كابوكلا ةردجلا : منفلمسلب
 كل خل

 و مدو)و

 دقوءاهريغب امهالكى ايعللا نعريجةزيشو رجم بنطلاوث.بنلا رك كلذكو ريمخلا سانلا

 م ىو 56 1

 00 يكول زورو دسم لاقي وا هرج امرا ماو نيعلاو بطلا ا

 7س ومص عا 2 وو

 هلوق فري اريمارعش لاقو بداعي سبور عبسي هور جو

 رج مالم هر ف هنن سعر ري ىذلاهز نرخ ىأ 5 أهو راجت د ؛رهيلا ماسلا ةطْيحال و

 3 وسد وسور) ير م 9و

 عدنان ههيفلعحامبيطلاوذستل اةرمجو 5 لوا رجا ىرت تسلل قيود

 2 زد و

 ونأ تصوو همر تدجو ىأ ب رطلار خا اذاةيسطترا ارم قو وم ءدسنلا ةرجسو

 5 89 د سم 2 ممو2 مر صوم

 ديزولأ روتي اتادبأ حتاورتباط أ نان رملام اه هرس# روذو ةيدآمناو رث

 هذا مص مع
 ودود 5

 كاذكر هجري همزل رو هني لجرلا مانو هحير ى عب ملا ب ب بيلا ةرج هسمددحو

 مس ”«هسص يبرز

 صاعما رمان عسبشلالاقبو »* هعدوقرجيلاقير عاشو 00 باندا تاكل رئان 1

 8 25 ع -

 نبالاق ءاونمسالا < ةرمألا كاز ءال اننا هنمتيحتسا | ذاو ا تردسور عولأ ىرئتسا ىأ

 ريتعي نم عت ةبسس>و أ اير ةرعن ىلع أقراط م ردا

 9م س9 هع 048 ا 4

 َنسْؤملاَدحال ث.ددحعاى و هراس ور جس اوارجسمرمكئشلارجسو تكي هلدع ىلع ىل ارعالا نبا لاف

 ع زو 92 ع 79و - ع 29 هر

 نم حصبو رسب ى أمري شيعموأ هرمك تدل واهرمعي دسم ىف ثالثىد>اىنالا

 'لوعجرسس ىهلعحاو هيحانعأ | ارمسوربجس رس نه رخأو اهقك اهرعت أو هن داهش نالفرجو هنأش
 هده

 دسالاق هن فض ىش لآ كرو هّقك اىأ

 كفل



 ما ر ءارلاىرح ه« ءاذئالصف

 ) هم ع -و 2 يصد ل 21 5

 مهاب اوزتع لعاب #2 «سحاحواهارك د يداوغلا ماه ةمرااوذ لاف هطلاخو

 سقلا وهال اق تننلا لعمار اوذلس نال اند رج لجر و

 وه يدم طهور 3و - اني هءسو

 رمانام ١اىلعودعدو * رخل اكو رع نبراحأ

 اضدادشناو لع ا ىارجت لح ار غالا نا ءادلاهرهاخ ىذلاوهلاشد و

 يا 201 م 2ك د 2 ع
 ه سهاح طلاخملا مانا أم ولاه هط+<رهشمد.قاذكه لاف هات ىأ *رجىف اكورعنيراحأ »0

 اخت ادا خا هول .ئامشاذاو دشنأو هطااشاذاءادلا

 امنالينعلا ريسصعنم ا هردلاو هفوح طلاخاذاكادلاَيماَحَو ثدللالاق كلذو#ولاق

 2و سات

 ةفشحو أ لاقو طلاق عاشو لءان ا ارجو ههجو رجس لاقي ةمطغتل امل و ىلقعلا ت ماخ

 ةقيقح نال هنم ادمن هنظاوهدسنا لاق بولا نمرجلا لعف بورما نمر نوكتدق 2 ع
 4 ه د 5<

 ركذيدقو ف «رصدرجح لاسقب ثدنأتلا اردنا فف ةرعالاوءا شال ارتاست ودبنعلا ىفامت ارنا

 ةئاعةغا ىهو لاق فينو أ اهاكح هنماهنوكل كلذ نطأ ولاق ارو ننعلا ىعست ب رعلاو

 ناكمالا ام مساناهاعمدا ارآولاك بنعل انه اا .رصع | فارأ ىلا ىلاعثهلوقىفلاقو

 ىارلالاك امنع رصعا لالالا

 انمقكاَبنعلا و يطأ“ اوش 5 قدصنامدنا بعز 8

 زا اا سلا ما رس صم د 4و عالاقل ا

 4لاقفاسع ل_جدقاءاعى ًارهنأةاورلا ضء:مءزوة-ةنحو أ لاق ارهرصعأ لاق كلذلف

 ارخرجلا تمعسو ىلارعالا نبا لاعت هرم ىشور 2 وار فنعلا ىمفارج لاقت لمكتام

 ىورولقعلا|متسهاخن كاد, تم« لاقب راهخ زك اهراق* اوُدَرمْساةتكِمْر مال

 رص 2و

 وهو قدسفلا رجا ٍهئاورجس لاك كعمامتاقفاسا ارعأ تمقل لات نولسنب ره_ءمنعىعدالا

 ى »و روم د ءوم

 لاّهفا اره عاممنأةَر مث دقو روعورعوةرع ل هر وج ور جو ةرجس ىشو بأ هلا نم ركسيملا

 لافام ازا هملا ل ودام مساردامفارجس هدي نماريصع عابامنا ىناطخلا لاق م :اكرع

 ةرهمن وكب نااناوفو مهنالةملع هنعهتلا ىذر رعمشناذهلفارغرصعأ فار الجو زع

 راما ءاقساو نم دلو ل راركتو ديك عين م ل_هجمال هنالالفارخ عاب
 «-ثةهم

 رجا راقحاو رجلا نولة يسمي م اورملا مصب قر رف بع واهعتان ايو رجلا دم

 اهلك هلي , اصأاماهراجسو هرج لسقو اه ا املاملغو اهك ارْذا



 0 6 روي ا رار الل ا ا ا ا بحا

 (رم) ءارلا فرح « ءاذنالصف سا ب
 ووو صصسصسسسمصصبخب ب +ب”<”<+ رو

 نمثدد“اى و اهبفيول ةمذلارغشأ او هر دعو هبماحو هد هع ضقت هرهُح أو رسدكلاايةرامنخلاو

 ترو 2

 رهز لاق نموملااوذوت ال ى اهتمذىف هللا نرفذالف هللا مد هنافةادغلا ىلص

 ه5. 9< ه 2 و

 1 كلا هيام جيا .دااكل 53 درسا نوتؤيكع كتاف

 هس 2 روم ها
 نالذ مذ ترف مش رف رفخ ىلع لعفريع نم مرا لبقن 0 ر انخالاوهروُمااو

 رعاشا|لاقو لجرلااهَّرمْس متلو امجفورلاذا اني

 : فجر دب ا ءال ع سدن5 ع 9 9 -

 روغاناءر !اةِيلَح سيو #2 ىظمفاحأو فدعاوف
! 

 28و < 0 95 6-2 8 جرم س

 | سنك اذار طفجو هنو لحرلا ترسو اَروُعْح تمد َتِردَح نماذهو

 0 5و فدفإلا مامذلا مضلاورسكلا5 راشللاو هي ترس ذا هيث و اليفثكو اماح

 لاق هاوكش تازأ اذا هتيكش اك هتراغخ تازأىاةلازالل همفةزمهلاو همامذوءدهعتضقن

 | 1 انيلسلا نمو نمهنعدقا ىذرركبىأثيدحىفو ثيدحلا ىفدارهلاوهوريثالان با
 م_- 2ع

 قوهتمذفىأهللاد :رفُش قوهف مصل ىلص ندر | [ثيدحىفوهقلاة مدي او رفوهتارفحا

 افوخ رت ىلا عومدلا نى أةمذلا ىههو ةرغح + مجرما نويعلار تورم تدم صعل

 رز قه

 | ٠١ واكل امهسمال انصر سو لعمق ىل لص هلوقكرانلا نم نويل ىلاعت هللا ن هه

 جفلاو لنور ءامل اريثك ى رفح ىحداعنب نامل ثيدح ىفو ىلاعت هللا. كثخ ند

 0000 كاما شارت لا كونا رلثألا نسج شن اعلةاس أتي دجدلمو ءامجلا

 ىوربو شضا ارءالا جالو معن ىذلا ىأ ضار ءالاىلا ارمللا تفاضأفهسلانرظنر نأّنوأ

 : ووفاخلا و ا موصو نهضارعأ لحال نرتستي ونيس نوب ىأ ضرعلا عع خف هنلابض ارعالا

 مهلاوأ لاق اهتوبب ىفلفلا هعمح تان :وهةفش>ول آلاف تدن

 اهروفاخ نموا كَسَحْن - 03 اهريعب ىرشلا لهلا تنأو

 مد

 ىدعلوقفف ةرصنو لاق ) رتفخ ])

 0 #هع اهو و )و مهم م5

 درام برهن ادا نس و »* 59 اهو رات فلا ىلعن صعو

 هو هو

 نايل اوهل_قىمعأ تان نوه ل قركس !!لاثمراللا م نادل كلوا تقلن انا

 او تان اا جوملاف ىفاشلاهرك ذدقو املارادنايدبتلاف و لوملاود ل قو

 نمل سعب ىلاثَعب انس رافنب هلانع ضعبىلا جبان انك هنمو دا لسعلا هيرثكي عضوم
 - ع ,. ة)ة”و 7 ه5 ةس . 5 0

 هيراقئشلا ماخ((رخ ]) ران ىذلا رادعتسدلا نم راكد الا لحخلا نم رالخ لسع

 هطلاخو



 ةمرلا وذ لاقو عقلا وعتاركان عما ىه هو |||

 ما (رغخ) ءارلافرح « ءاكئالصف

 هريغلافو لا ارطتخ فرعدالو كاطخع هيوربدمع_سوأثاكو ددحاو ىعع كاطقو كارطخع اولاق

 ىملبقو رك هبشد لمرلاو لبيسلا قش 5 ةراطخللاو ىزاج ىأ أف اطختو ن الفرش رس 2 نار

 نظ.فاهفرعيال نماه ارب ةبيطوأ اربع ىهو ليس عولط مجرما تم ةقيت>والاقو "هلع

 و 27 ىو. . ع 0 .٠

 اهل سلو همشب ةيادلا م امرثك ا,تسلو كلذ ليقاهل ناك دقلصأ ف تنتاغاولةباهنأ
 2 8اس ىو هو ى هء و 5و

 هريغ 000 رام ا يعجب ادت ءانلا اهبل, ت دقورضخ قاكدناب_ذقى هاغاوقرو

 مهاد ص م2 و

 ةمءدء عك عده كه هوة و

 ىمتولا تارطخ انسعر لوقت - رعل اوا اطر زكا ولا اهدي ةيضقاهل ةفورعسست عراف |

 سوم 7 هدم

 مم برح مهل ثجاشولو موش #3 ا اسايل

 تاءئرسكلابر رطللاو ءاهلا ح رطو_هوب ىلءو أردان رطخاهتدحا ود ةرضشلا ناقل امللاو

 تدر 2غ ارعسش 1 كلاس وف ةفنحو آلاف هيضضخوسالا ناسا لاو ا

 كه وةرودمءّدسو ور 2و
 ٌرطخ :كارتكلا يل لقت ومس و روعة حومشلا هيض ه عم 1

 لهالم :هةلاكم رطلناو لاف ىعءامسالا مءاحامد-ًاوهوهب وافأوذتد لا نم نهدراطناو

 7 .٠ 1 و حل 5 2 5. 0 00

 6 خا سد يوكل ركل | 6 ه>)) ىرازذلاردبنبةفيذح سرف مساراطقلاو ماشلا

 ١ بأ 9 سم

 َْس | نعةريخالا ةرافخ رارتشسملو م ترْغَحو رسكلانر م هنم لوقت امج اةدش كي رمل ردنا

 صم رك مس ساو

 ةراكلاوأ بسلا ىلع زاغعو رن نفخة ندرينوةرفكمو لءفلا عة ىهف كارغالا

20 

 وة و وسل ١ رفا اه احدا ترق و يراد ماظعلاءاجل رادو ل
 عر 28ه < َ 8

 هاواي ه راو بر كلذكو عنا ردح هناجر اعتمر راك هود رة

 كدهلاٍبددو لاق اره راف نأ |

4 
 00 مم اح 0

 رفا لاذا سفر ص 35 همارو نم ىضْعلار ب ىنكلو

 عن سل دك
 هاك تاذزمم.الاوءبحاصارفخ م نمدحاو كفروا هريجأ ىذلا ىأىريغ نالذو

 و ةموو 5 ا 9 20 و« 5

 نموهونامالةراغخاوةرافكاو ا هرهدلا لبقو مضلاو خاب راف اونا سلا مدنا

 ل مهري مول رع اريغح ثمل ريخاو 2 ىذلاريذكلاا ديال لوالاكلد

 ليا يباع ع

 ةراشللاوةرافك اورام اهك اهتناودمذلا ةرامدلاو ةيات رولا ذب وهوهدالب ىاومادام

 27-2 يكلم وم د

 وأهلا اريفتمعم َتْثعباذا هنري ألاقي و اروفوارفخ هيرفحو ريفا لعجاضيأةراذّكناو

 ومو هته عض

 مح ذاانةراغللا كاز كس كر م تقولاقد ةمدْلا ىو ملا ةرهسأ م هءالاو ىلمقعل حار ردا

 )6 ب رعلا ناسل ءغ)

 اضيأ ظفااضب أ ةرفخاو هلوق
 ريغةزمهك ةرغو1ل اذا دئاز

 مضي ةرسفملا ىعادإ قام

 سوماقلا ىف كن وكسف
 ىديععم مأ هريغو



 (نطخل) - ٠ ءارال فرخ « ءالنالصف 0
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 اهوطرشلوقب عاتملائدر ”هلرلا نيدلا نعاوخ اننا مهل ةرطشلأو اعاتسوةتر وكل اور اهدا

 ٠ - :اومهماعُتو مياعاتمالا ؛لالهللاوضرعي مل مهسأدارأم . .دزءالذعىأ اًرطخساهواعجو يكل

 ىهنابدصلا بعل ف زوما ن موا مالسسالاوهو اًردقءام الأ مظعأ مهل ٌمطرعذق

 اا كله ىلعفا رالا ناو زنا بعل فرار راطخلاو راه او راملا

 ا اةارطح هدا رطتو قارملارطاخناو كلملدوأكاهرطتىلعاب يس رطاخيهسفنب

 اةلعاو هنابرض نه برض لاي كهنار 1 مدل ارطخلاَعي بيذهتلا فو هتابرضوهدلا ب رض

 هد م ) 5

 لبالا تامسنم ل برحلا فاودشتحا اذا كلذ كو دما مهنم هن 1 ريمه داك لوح تورطت

 0 اه رو ءاملتا

 يي

 ليما هدمسن الاف كلذك ىلع أةرك ذن ”نميدح نبا نعيقاسلا نطابف مسملانورطت

 ةمرااوذ لاك لوبلا مناكرولابوصلام

 رطالااهك ار ”و ناب رغنع بوقت * امدعتلا رنا اني رقو

 نوسقتو اوعطقىأ ايدو سومة جراما اوقكب وق ىنععن كك َوقتهلوق

 عجملا وةرثكلالب ١ ارطخا وءيلةفرطملا نءامارغتي وقتدارأمهضعب لاهو هتمسقى أى ثلا

 لاك ةدايزوفا ل يقو نوعبر أل بالا نم ىهلدقو ليالاو ميغا نمنان"امرطلنا ليقو ىانبت
 هه -ه و وم 75.2 هو < 28ع 9 و < 5و هد ه ع >2

 اربشع ىرعم ىوسياهلعبو #2 اوطحاهلان نهوعارح ب 5 ارث دام اوس ماوقال ثأر

 حرس ع ىهففلالا تب اقو تلختزواعا اقر لح ىو نا "امل الات ا يملا

 رلاهلو ريال اش مالا بلع ىلعشيدحفو عاركن تايم ةقانلارملللو

 هو2< يب مسشووع ه.ه- 3

 هسق نكي ملام اوقووعبتم عض مهي فااك ا مدوعسش اهأمعمم 38 .اهرحام ةياور فو مكلر تام

 هييهذي مهضعبو لاك للا ريطلتا مهضعب لاقريطلا ىفرمث اكو ريعبلا مامزريطخلا لاق عضودم
 سس

 هندو ىناد برعلالوقتو مكلريصامزامعل اوريصا ىنعملا برملا ىفاهطارشإ وسلا راطخإملا
 مرسم < 57

 ل ضيا اهلج ال لاش و د 2 وان اى عب لو ىلا ارعالا نبا نع متحول طح

 0 4-1 مه م
 لك ةسدو هيلو عسر [ وةنشدرخ .اهقنااهلعجالوهنمدهعرخ [ىأ اع هرطخمرخ ا 1 اهلعحالو اذك لا ةمسدرخا هلوق

 ,ىىكعم ها اهررحو

5_2 

 | ديرنب ىدعتس ىورو دهع 7 1 كلذ

 5 55و ءس «هءو2 28

 لاضتلا مهل كيضميو 1 03 ارم الاكيد



 مم (رطخ) ٠ ءارلافرح #*« ءاذلالصف

 54 . ه0 2 2 و ريا

 رطخلا مظعل هنالاقيو هيءلورطخلا عسفرل هنا لاش و نعطلل هضافتاوهعافترا م رلا نارطخ

 . 35 16 2 2 5 0 . - ا . كلت
 0و رد لكشاو طدحو همولوهلاعف وسو هكرشو الا نعف ىذ ح قراطت ارا

 5 وو 0 مسرور هد عسل 7 ل 02 له عا

 ةقددعب ٌلحاذا ارو طخحر طع رطخو عييفررباطخ ىهأو راطتأ هعجب و ةعقرلا هن مسمضع)

 2 رج

 7 رمل ءميثلا الا نوكمالو ردقلا فدل دم ىأ هر رطحوا ذهلريطخلاذ و ُلمَّلا : لكن مريطكلاو

 ريظتلا ري طلتاورطللا ميظءوهفي رم دنلا لا ةر الا :وىرسلا لالا نودلل لاق. الولاق

0 

 رطنلا ىفهريظن ترص ىأ نالغا تر رطخاث للا رطفلا ىفيإههراصور .طظساوعوضو را

 ىد 8

 لمالو ريظنهل س دى يطل سدلنالفو رطلنا فكل هراصاذار اشوف نالف فرطَخُأو

 وىووص

 لخرالا اها لثمالواهنع ضوعالىأ اهلر حال نا ناف ةنجلارمّشم لهالأث دمدلافو

 رطاخمام ونهرلا لصالا فكي رمتلاب رك و داهملا,ةكلهلا فاههقلب ىأ هلامو هسفنب رطاخ

 ىداوةمسق رعت دح هنمو ةيزهوردقهليذلاءىثلاىفالا لاقدالو ُهلَدَعوء ىشلا لّدمو هملع

 ها 7 ب 0
 رءاشلا لوقو بدعلو طحى ارط> نجرلاديعاورطخ هيفئامءل ناكو ىرقلا ا

 2 : ا واس ىو 9© م ع م د ع” نس 8

 ارطخ كا سفن لعجصاللا يلد _علارطخلاولد_عدلس داىأ «رطخ لام نه شدعلظف 3#

 ه وءدءه ع ى
 مظر او راش ا عملباو نهارتلا ف هدلع ىبا قالا وعلا اططاوذ اوتاللقل

 نينهارتملا نينار طخ لح أ كال ري او م-داضرأ امر طم نءممنهل لذ مها ةرطخأ 0

 هبلعر .اطاذكام :رطقلشاو هيغل نعرلاب شر ار طا ةواونهارترعالا ىعاورطاتتو

 ران اورام ارح اد قدنأ مع ةبصقلا لوانت اذا قداسلاو كلذوتو روق رطل وة طول

 هلكم ف لاقي وهدخ قبس نفناهرلاو لاضْملا فعضوب ىذلا هلكوهودحاوُبدُنل او

 3 56 ع .٠ اني يالسا

 تيكسلانبادشناو هد>حاادا|اددم لعف

 و .58ه<- هذ)ء. ,< هوو : ٠

 طم سل ىواموي بد ىلع * ماودي رو معمكاأ

 لاو هإن اقيوهزراسفهنر هلا ارطس سفن ل عجم ىذلارطْخماو
 سه مد

 هم ه < < «<وةوس مس

 [لاديدق مزاح هألن مالأ 234 هسهن توملار م7 نسا

 لاما م ومل او اودهانذا ن م الالام انراطس انك | اضل اهو
 ص مى

 دقءال هنا نيكرشما عمن واحدا ىلا نيحدنواهت مون لاه هنأ رقمنتامعتلا ثيد_تىو

 1 5 الم عطل اس تكلم رسوم رشم اج إج فا راو »ف ول ولطف خش لت د سوح زادت سو بالدهون ملاح للان ناوت دي در نت 317700012017 قطبا كر! جنو داكوتا و تاتش تس ودمج"



 1 ور ع ا م ناد ني يع ا ا ا

 (رطخلا ءارلاىرخ « ءاللالصف م
 ٠ دو ادور رك ول 9 5 .

 ريسلا فاهندي رطع ةراطخلا هقاأ و ه..:المللءامل و هعمهةسورطخ ناك عن هدب ههيسنسو

 9- 8 2 ع 2 5
 بدحلا ل طدقلاةدشلالازههمنذ لرح امى الةانلر عانس اوءاقستسالا ث هدح ىو اطاشن

 7 85 تا كيو 8 ثد د > هم لاو ..اادنعكاذ ءفاعا 1 هعقراذار لصعلام لا لا

 2 وزود *»

 ردع يمس دم نم ىلعزع "لييبا سو تو قزق داب

 ةسوسول ادي ربهسلقوءرملا نيب ٌناطسشلار مدي ويس رخ كامو لفلان ارسم ل

 ريطلاو نييلقهلنا نوقنانملالاقذد 'رطخسر طق ىلصيامود هللا "ين ماك سايعنبا ثد دس -قو

 و وو 2 3 0 ه معمر هل 00م ا جم و

 لزيلا ترطاخو لاجرلا لولم د ترك انتاماذا ىلعالا لبا مه

 اذا هملذبريعبلارطحمهلوقنم نوكي نزوح و د_.عولاو»ىذلاريطملا نمنوكي نانو

 ٌرَطَحو مقالاهنأ للا مال_ءاوهفةقانلا نارطخام ا ومطاشأ مليا نرجو نيف
 هرد_كهببرضوة صمد عل ص ه_عفرادا|ن ارطخو نك اسار طخرسكلابر 0 ديوعللا ا ا 256 10

 س2 )و ه2 م و

 ١) | ةطوشومسشقو مرو هقيسسإر امو هرتصتو ىثملا فمزازتها لجرلا نار ع

 9و هوه 00

 هنا لب قوامهعضوو هيدي عفرانارطتيواريطخر طخ هتيشم ىفراطسو ىرخأ عضو ود م هعفرادا

 ٌرطغيه ندي رطعاولا ذاع ع نما اولدب دقو و ى وعد سأل وهذ ريعبلا نر 1 نم قسم

 0 انوكب ن ارو دقو ىتنبأ لاكن يسغلا "هلقو ءامللا ةرثكلءاجللا نم لدينيغلاف

 ع رد زل ارطخرطخعيةعبب رلالجرلار 0 الامه الايجع ءازق اامهدحال

 لدالا هريس ةراطللا» 0 البطران تيب طاَدعس 0

 هوو ت # جه و
 لاو دامك د 0

 س م 4

 ناسنالا ذك 2 1 .رطخ ديدشزازتها اوذراطَح خرو 5 كولا ف خرامَتو راطخ تيلاصم

 مدام # نوم رر س دعو و هوو

 عافترار رطل اوانار طح ريم نط دقو زتهارطخت رلارطشو ارب ارثككح هدب رط ىشماذ دا

 ده»دس ود

 لاش : وةروطخ مضلابر طدقو رطسو دفا ىأري طخ لجرو ةلئتماو قرشا اوٌلام اور ْدقلا

 تف

 نارطح



 0 (رطخإ) هءارلافرح « ءاكئالصف

 : م89 3 مرد هو هسمدو م ل يمال

 هملعهّللا ىل_هءهلوقو اهغولب ل_.قارضتقا اذا كاذواهرك-ّ اواهرست اود زاخلان ولورا

 نزولا اذه ىلعناك ام سا.ةولوةبلاو ةَطرلا ةهك امنلا هيىنعي ةقدصتاو ارضنا ىف سدل لسو |
 7” < ووو

 امناوءاسفنشو ءارعصو ف ةخ مالا هسا ناك امه عمجامناو عجل اذ_هعمعال نت اءنصلا نم

 ديرتالءارضالوقملاهذ_هل ىرعلا لوة:ةفصاللوقبل اهدهلا_ءءاراصدق هنال عملا | ذه هعمج

 ةيلاغةفصامنالت اواي و ءاسطب و تاواكرووءاقروك ءاممالا عجب هعجم د سبا لاقوامنول
 و

 - ع 4 2 00 ”ي7 3 . -35 ٠

 رضخاهد-اولوُقب ىأ داضلار سكب ٌتاريضخ هيفردةب ف! ثيدحلا فو ءاسمسالا ةيلغتيلغ
 8 وهدوء .2 ه2 ع 1 . 0

 مفي رضحأو لوسوةلس دملا نيب لسو هيلعتنا ىلصهنلال اوسردجا سم نم ده ريضتالاو

0 0 35 
 اهيل |هريسسم دنع لس ءوهيدلع هللا ىلصهللال اوسر هلئرت ل لوس بد رقلزنمةهتلا داضاا اودزمهلا

 هعء ع 0

 رطاوخلا عجللاو سجاهلارطاخللا هديسْبا ىعأو اريدت نم بالا فرطخ امرطاخلا ((رطخإ)

 نا._فدعب هرك ذاذا اروطُح نيج نيا نعةريخالا مضلاءرطخو رطخ هل عودلاسرطَسدقو
 وه : َخ < 2 ه< يه --ُ 5 13 ءو ع 1-3

 رطحت ادكواذك ىلا, ىلعو ىلا رط+لاقيو ةرطخالاارث دهلد_بوامو اذك أهلا ببهتنارطخأو
 -_-- ود وس هع 8 2 3 ُ و

 هبلقو ناسنالا نب ُناطم_ثلاَرطَحبو ىلاس هلل اهرطخأو كمهو و كلام كلذ عقواذا اروطخم
 5 . ؛ 5 1 هدو < م 3 ع ومس وس 2

 هنرك داموثن اح الا. بفنانحالاق ىاةرطح دعيةرطخالا ءاقا|أمو ه.لقىلاهساوسولصوأ
 2. . 0 2 .٠ ٠

 ٠ 6 مو -و 5 و 1 او ا هو 2 5900 م 7 76 8م 9

 انارظخحو ارطخر طخ +:دلعفلارط+رد همرطالاو قار ايةرطخللا بعلو ةدحاوةرطخالا

 - 9 2 8 2 : 2 ا 9 و صصص مى

 بن ذدلارعش عقي ثيح هي دق نمر هظام اهو هن داح هب برضو ة ص د. +5 سه هسعفر اريط>و

 . 2 00 .٠ و 3 5 9 ه2 < هك 3 » .٠ ل

 نيب لها بةدعقو راظختاوري ظل اواهند رطتغةراط> ةقانوالا ههواثسع هب درمضى ل#هقو

 عي ة«ثر <

 دشنأو رطخاذاهكرو
 و بت م 0 - ه5 28 و قس ل ماا

 رطخ نهك ارو نعدوحت 7 امدعتةمزالا نةشن افثددر

 ١ 29ه 7 2 لس سر و - و 7 7 9 ع 1 ” هم هو َ-

 وهو طاّسْلاو ةلوصاادنءنارط1ناوريطالاو رتضت اذارطت# رطخلا ةيرت صمملارطاشناو

 حامرطلا لاه دمعولاو لواصتلا
 2 خب ود هدو فيل ا

 اودجافرطللادعباو_استساو *« مملاربنىلعمممفااولا

 و ه2 5 0 : 5 7 وه 5ه< 4 5

 هفمسل ر طا حير ب سس ثد دنس و ءالرطنا نمدمعولا دن عهيندب رطح لعفلا وسدبتلا

 ه) “و . ش ها سددعو هدوردو* ع
 نس 5 0 . . 0 8

 بمملا ةمدسم ىدنت ولد ا فانوس رطخت ناك مه نأ و اة رايمللاضرعتف هيسفل اهعمدزبمعا
12 - : 2 " 00 2< 

 "11000 اجهل طاطا ا اوبس بج انام: هتعمل 1 شلال جات امل: د جام امض بتس طوول ج7 مه ناساف > صا تدصمم 50170984 تكن تم“ أ



 ندعماوهلادشن ًاوهلوق

 اكلامءاخ ب طاخ ةانمددز
 هععم تك ح امصأ اىفأك

 (/ضخ)  ءارلاىرح « ءاكلالصف مسا

 وس 7 3 ع 6م ه « 4 2

 سعة ان ىأ ةرضمةرضةايندلاو عانتارشملاو وعلا اضل ل .ةوايعرو كلانقس ىأاريضمو

 ذأ د ع

 كر واهقحاحدخأ : نفرض وألا نا تبدل قو“ 0 2 ةنوم ل قو ةببط ةنرط

 ىو ءدود و 5
 [رصنلا» سقا لذا دوب كرك رضوا -وزغلاو 0 در سعطو امفهل

 هتيقحنللا عمج ن .كاذنوكينيله- كثوءامءاثلثىذلانللاَراَصَلناو مانغا نملهمسن و
 ا

 ةراضح هن داو عج اًضا لمقو ةرضخل! ىلا برضي هنال كإ دب ىممت ىشاوملا عم هج نموهسل-و

 ىد<-و5 -و ه مو -و مم وع ه2

 نا راصالا ع نءبوجر معدي رضاتاو اريضخو نحتفل لوالا ل لاراَصْتتاو

 هعم قتلا ىذلاهملعو انسب لعهللا تاؤأص ىموم بح اصو#»و للم ا 00 "-121نئاع

 5 رضفلاة ب رعل ٌلهأ ىلامتهتلادابع نمحاصديع رضا ىراسبنالانبا نيردلا عمج#

 رم ىهاذافءاضيبٌة ورق ىلع سلج لاق هنأ ل_هو هيلع هنن ىلص نلا نع ىوروذاضلارسكو ءادلنا

 5 ناكده احم نءوزتبتةضورهتتو ماد عضوم ىف ساج اذا ناك هنالك ذي ىعم ل قوءارضخ

 أ اهيشتههجوتا ارشاوهن_سطارضخ ىنعم لسبقو هتحتام ل قو هلوحامرمضخا عضوم ىف ىب_ص

 وهو عرهوما لايكون ةسيرعلا وجي لا ضغلاريضخالاتاننلا
0 

 ْ | ةراجتوأةفرحوأ ةعانص ل كروب نمءانعسمزل_لفئنهَرضُحن هريخلا ف لقو مصفأ

 ئحارلا لاق هاد درسا ىدحالب وطانامز اهب سا اذاولداللاقي و همزلم لف

 م هس هه و اه م

 ىيضالا قلق هانآت ناو #* ىرفءارضطماظالمو ط6

 ةمرلاوذلاقو ميسو هيج

 و #8 و 0 م وو و 0س

 5 ص 8 2 1 1 0 2 مث د

 : لا رق ةيرخملاو

 دشنأو ءارضخرقلاة سطل
 - هدةدزكو -.ه9و جنمدس

 0 و 00 0 يلا

 همده» و 2 ص

 رق رطل مهو 0-3 ١ وسور

 هما ب صد و م 6

 | لاشو هعطقاذا رض هرضتخاو ارت هرطسالشم ]لا د لح َرااَوْضَسِلاَضَو

 2و



 م1 (رضخ) ءارافرح « ءاخلالصق

 هك هك 3 95 ”ه2 1 0 100 .

 طلاخخ را لسجل تاسع خلاوا تان 3 محي رت امواهءامت ضرالا تاكرببو اهتعمسو اها سح

 7 ,راقلااهالاقب ربط ىراصلاو حريدلاوهورضخ أس رفل اهيل :الاىفكاذكوٌدمهَد

 مهنا نيعلابحاصن ءهدس نبا ىكحو م نمسا لجسرلا نوويشي هك برعلا نأدسعو معز

 ىلع طقساذ اهنمءاشت لسخآلا ىمسرك اطىراَضْكناو فورعمرتاطراّشُناو اهبنومءاشش

 <و ه2 ه - 3 2 ىءوو

 ىنلالوقو رشا ريثكر اصح داو َواطَقلا ند همطع ًاوهو ةرج كن فرضخأو هو ريسعد رهظ ٍ

 تينمىفءانسملاةأرما لاف هللا لوسرا كاذامو لبق نمدلاءارضَحسورك انا سو هيلعدتنا ىلص
2 

 ارمذان ناكن اوةنسدلا فتن املكو ءاداهلل ًورعبلا ةَمدؤةرضانلاةرصشلاباهبيشءوسلا

-2 

 نمدلا أو ةدشرربغل نوكت نأ ف يخاذا ب.ذلاداسفدار ًادسعو أ لاق | هان نوكدال

 ب

 ةسئمد لصأورشانلا ١ نسلساتاينلا اهيفتيناعرفاهلاو ا واهراعبأ ن . جغلاوُلبالا همدنام
 ئ

 و وو هى .عى - ومهم <

 ثرخاّنب رقر لات دساف هدم ىنأن سحاهر نثهلسوهيلعهللا لصوبنلا وقير

 همم هوس هوص 2وو

 ماكو نانا د# ىرألا نمد ىلع كرما تن دوو

 : 3 ىف هل زملا ف تيس ىلا ةرصشلا بِضوةوا د_هلايل ته بلقو هتدومو هطتىذلاال_ةمدهرضض

 5و 9ه<-

 ديهحت ضراجفلاو بصنبملا ةهئتلل اهسجولا ةهليجلا ةأرمللالثمرذق ثيمخ ا تدنمو را ةرضخ

 ومستدمم دوم - يو

 هددشف تبنئدابز ىجمدالا كاف دا كلذكو راسو تي َناَعَشدولوشياكت ةايفلا

 وود رهو

رضح روق اهنءى ملا ةرضاخما عبو اضأ دايزلاقيو ىرهذالا 5
 يمئاهخ السد .ا

 راغلا عسب ةراطاَدْخَِو ةرضمللا ٠ نلقوت امانة كاع ادب ”نيعيامتلا نال ٌةرضاخم كلذ

 وو دو ةو

 اههابشأو لوُعبلاو باطرلا عسب همف ل خديو هلع ىو دعب ريضخ ى هواودال ص ودبي نألبق :

 لثمداضلاديدْشتي ىراّصُملا عرزلل لاقيو هذخأوهزحب ندرك ًاباطرلا عم مضعبهرك اذهاو

 سن ور 9و0 5 ساد ص كل 5

 هرامرثك نا فلاب راصناو اهحالصر لقا تكرش مسيئاسا ىَراّقّشلا

 :رحارلا لاق اكرسضحا تدرك ءاعقذمىذلا رامسلا لثمن للا نِمراَصَلساديز وأ

 ضايب باغ ىت> هنامةرثكل يئذلانواكق رو هنأ ن للا دارأ *« طق يذلا تيار له يصب اواج»
2 

 موه 66 هوس

 ارضمارضخ همدهدو نيعلاذخ أب ادوهو رمضخأآلا,نالفنيعف هللا ترلاقيو نيللانول

 مو و يو

 يارا مائينهىأ ارض ءارضَح كلودو اند الطايهمدسهذىأ |١ رطب هسمد هدو .



 ا 7
 اننا اا ا 7 نو

 دت/نف كيوي 7 ٠ ٠

 (مضخ) .ءارلافرح ه ءاللالصف 5

 هم و وهو

 ةرهز نم ممكل رخام ىدع كمل فاخأام فون ا سو هملعهنلا لص لا نعىوروربغبلا

 ادا ستاك اع ارض اهلك ١ آلا 0 وأ اطبح ل تقيأم عسب لات امم ناوانملا هدسو 9<

 بحاص مُثوواحر ضخ للملا اذه فاوث تو تاو تيما يتبادر

 ا اولاف هعضومىفروك ذم» ريسفاو لسسل انا اومعتملا ونيكسملا هنمىطعأن ا اوه للا

 ”ردرالا فض ماع لصأ هلامالكلا نمل اوررضس هند يل سير عضوملا اذهىف
 ريسثالا نبا لاك فيصلا ىف جيتىتلال اوقلا رارحأ كك ”رضلا سيلون امل صلاوىمنلا ا

 كيرلا طبخلا هتمضرغلا موفي داكن الَقَّرْفاذا هنافة عت هظاشلاح رش ىلا حاتك ثد دحاذه
 وودومش » مرر وسوم مس

 ايكوم ثلاو كالهلا ندوديو بري( يو ءاللا فمدقت دقو اطمح ط لاعب كالهلا ا

 اقيقرالهسهعمر قلأ اذا طلريعبلا او اهديجواعرارج رتل نم عوداضلا

 رخ الاواهقحن معنملاواددلا عجيفط رمل مهدحلأ نيلثمثيدسملا اذ_هررضلاق

 طرغملل لم هناف ليو اطمح _:ةيام عسب رلا تن امتادإ اوقفاهبعفنلا اواهذ أى دصتقملا

 000 كل اركتتتف لوقنلارا كادت رلانالكلذو اهتحرىفيانتدلاذخ أي ىذلا

 كل مفك ذنماهواعما اىشنافلاقح الا دحاهتز :رواجدتعامن وطب نيفمش :٠ ىدهأنا اهتياطم_سال

 ٌكالهلل ضّرعتدقاهةكسم اهعنعو اهلحري_غنماسدلا عمج ىذلا كلذكو كالهل ابراقتو 1

 امآو ىذالا عاونأن مكلذريغوهادامهد وهل س اناا ىذباثدلا ىفورانلا لود. ةرخ الاف

 ىتااانهدمجولوةيلارارحأ نم سدلرم مضخلا نأ كلذ ود طقم لهل دناف تولت لك 1 الاهات
 وه و وه <

 5 وقبل جكدعي ىنثا اوملااهاعرتّتاا لوقا! ن فلكلور ماتو طول 0 ا هل عسب رلا اهتم

 اهي 0 الو اهلك ان مرثكت ةشاملاى رتالفةسنَلا برعلا اهيمست ةواهاوسدِتال ثمحاهسبو

 ىلع صرالا هلى_تالو ا هعج واش دلادخأ !قرصمقب ناالثم ىشاوملا نم 0 آبرضف

 تَدَمما اذا ىتسثاك ؟لاعهارتالارضنلا ةلك ؟تغاك اهلابو نموت: وهف اهق-ريغباهذخأ

 نيعتيل,ةتسم تكرب اهنم تعيشاذا امنادارأ تلابو تطل ف س شل |نيع تايقت#س !اهأنرمصاخ

 ةسشاملا طصانماو طش بتعلازدقفّتطَناذاف طلبو ريكو تاك ام كاذب رقت سمشلا

 000 ا يل ا ل و
 اهندلا ةرحربداراو كلة ضرما اه ضرعيفاهفاوجاغتنتفلوسالو طلشالوا وطب لمع اهنال

 اهناسح



 84 (رضخ) ءارلافرح « ءانتالصف

 وود 5 ا ا ا * و 25

 ىف هارضخ نمشي ده ىفوم مولد اوس نودي ري برام رموحو ا 0 :لارضخأ

 حج ه2 5<

 دارا اذاثيدنلاهئمو ءارضَس هنلاح لع نأ ه دق ةحو هنم قزرو همفال زرو .

 تُاتْحا ناو ناوُدلا ماسلا نمءارْضلناو ىببىح نطلاونألا ف هلَرضخأ ارشد. هب هللا
 اهاولأت فات ناو رضينا نجاودلا ىم.:برعلاو ب ذبتلا .ةرضحلا !اهناولارثك أنالاجناولأ | 2 2 3 ١ ا 4 .ء.ا 5

 مت*<وو 5 5 «ءوو 3 ل

 نوكمآم هنمواتمدمرضخأ نوكيام ماها نموبددبتلا اهيلعةقرولا ةبلغل مسالا اذهب اصوصخ
0 

 رضغلاا 4 .ادهلان الا 0 5 كلذ مر و 0 سن وكنام هسمو انيصدرج ٌ

 و » ه5

 لمالاولاه ملوقبلاوناحَرللةرضخللالصأو ف :رعملاودي ا دهلا فرشحللا نوداهدوسو رسعلاو

 ا ميرلاو ماحرالا هد ماريطقوهىذلا القصلا لثم هاف ماسملاٌضامأورضخأ

 راسا تيا : هلا رحتس او هلضأا وش 2 مهلوةعءتدسفى> حاضنالا ظ

 ع ١

 هللا دانأ ىمدالا اهلصأ ٠ نمل ةيرلو اهعطق هندأرْضَتْسا ىلارعالا نبا لاكو اهلصأ نم اهعطقهندأ 0

 وم س وهو < وصمم ست 1-5-0

 ىمصالا اهر 1 او لاق م_هءارمضخهننادانأ دس نبا لافو ميداخو وعيت ت لا

 ةهثمسع» ةهةهرزوءو

 هلوش 2 وم [ةعس وم صخاك ءايلنارمدعا ارض هللادابأ جمدالا مهع ارض مامعالافو ظ

 هنا بهذ هانع «ليقو بصلتان مديق مهام ةعس هيدارأ #23 بك اا 23

 - بى اس

 يرق تير فطلاطنرتخلا 4 قزم مزعل:
 مهداوسىأ مهءارضخ هللادانأ ىنارعالا نبا لاقو ةعسأ اوصل !ةدا2كارارضخ ادب ربلاق

 3 و” هو

 ىاطقلا لاق داوس نرعلا دعم ةرضلتاو مهمطظعمو

 22 كنب 3 م ىو و

 ارض ااماذا لدللا ىذراعو « اريل كمسنمى ءاقو 3 اروراببخ ىحقانأ

 5 رلا ففاذعلو ةام1سأ مهنع عطقدب ريمهايندىأ مهءارضخ هلنادانأءارغلا مط ماذاهأدارأ

 0 0-1 1 هذ ا واع هو و 2
 0 :ريضخلا و 0-7 روكي م ماملارضخ ىعمن خا نعماُملا لاطاذاو هنا: لاطاذا

4 1 512 
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 م وم ونهو . < 8و و صوت 0 و و هب

 دا راين #3 فنح هنومل محيرف اهدامعب

:1 

 مق قام يهواعارذ عفترتوامترمكل ذكر ندا فور تباققزرتا 20 هلق هييضلجاو

 (© برعلا داس - غ5)

 جلا هتلادانأ ىمدالا هلوق
 حرشة رادعو لصالاءاذكه

 دانأءهلوقهنمو سوماقلا
 مهداوس ىأمهءارضخمقلا

 ىبصالاهركن او مهمظعمو

 هتلادانأ لاش امتا لاقو
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 ىأ مهءأرم تح هللا دانأ

 اوعرفتاهتم تلا مهترصت
 ءارقلا لاو زاحملا نمدلع>و
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 ءارلا فرح ه« ءادنأل صم مع

  سامعلا نن]ضفلاو هوىهلل تبل ا ذ_هىرهوللا ب ىربنبا لاك ل درعلا نا أولآ

واخ كا ذيديربامتاو هنولةرعمةريضمادارأو بهل أن ةَبسع نبا
 نال ض<* فرع هنأو ه.سن ص

 : | دوسالاو رجالا ىلا تثعهثيدحلا فو ةرحانم_هعلاناولآ ف صتودا 0 ءلا

 هلوقفح رادإا نكسممدا ارآىذلاوههنمعب ىنعملا اذهو
 5 هس

 ترغلا ثاولأت رمل و 5 ىفرعل ن !نيكسمانأ

 < م5 ع 0 -و

 ورضخ نيد _.عملوقدإ مو
نكمو رضخأ ىلا َن

ناود+_مأحوز ذاك لب هنأ 
 ْ وهام

 ب زاملاةمقلع ندعم

 ا #3 ما اس

 س ةرتور

 اركحت 1 نور 5 4 ا #2 هل :مجاعلارملا قلو

 اعد 0 را سافي 2 ملا اذهاتدقز و

 لاب 5 كوم ةرضِبلا انآ 1 0 كك

 ان عا دنا

 ىلاز ازهوىداوسن 5 مير لالا

 | ١ دل عكا طارت ثتددح هنمو اردو هوا درا ىلالخلاو مكريضُلاو

 مول

 هلق حال عئداكتال ىلاءاسنلا ٍِ نمةريضان اوضح ًارمسلا |ركسات . تراس اراَسْححدل سد

 2 < مه 2 مم هلم ورمي 5 3 ٍ

 عدوأ تشنات لاا عاهد 3 ون ةريصخار وقراخنال همت و لاق

 ]| ىرح < 3 8 ىو وو هم«و

 : ةيبتك لاش :وءاوأخساو اوك ىئاكلا ع يءابعنتب دوسلا نا ئاردق ىعرضخ باي ذر مخ لاو

 5 فاسو هلع هللا ىلصهننا ل اوسر مم فلا ثيدح ىفو ديد اداوساهولعي ىالءارضَخ

 23 ةَرضْ ار مداوسهيشديد ملا سل ا هيلع بلغاذاءارضخ ة#دتك لاّةيءارضملا

 ءادوس ىأاهقلطفءارضخ اه ارذ ا حوزتمنأ+ 0 ل داوسلا ىلعةرضخلا
 ه0

 اود كرت . الاثيدحلا هممو مهدا راوتر تا اتفلاثي د> فو

 ءارمشللا تام ثيدحلا وو الابط تياغةفصاتريشانامسلا نارها مهو صحب

 نرعلاو ني ذهتلا ضدرالاع اريغلا وءانمسلاءاريضتلا ردن دوسي قد انارقلا قالو

 نولاوةدوءادوسهنداو هن ؟نوذعيافقلارسش تالف لانة, ءارضخم مسا وص

 . َّظ 2 واى ص 1 8-88 أ

 : ثاركل اولصنلا لك ايىدلل لاق وو هدو. هنت قزابه_:طننال نطما ارمضح كت الل



 كلا ١ (رضح)

 20 2 0 1 - ده 0

 اولاو ناتماهدمىىلاعت هلوقو قارشالاو نسا تق :وقدخ وب هنال رهحا دقاصغاءاش تام

 اه هرصش ةراكمأ اذا اذا اوس قارعلا رق ترعموىرل دش ن نمداو لاى نايرضي امهنإلل اوان

 امنا لاكو ىىمدألا هركنأو ا وس ىأ مهءارضخستنادانأ م هلوقواهعرزوا عليو
 د همدوو 0

 رضتخ راشو اضغارطذخأ ةىثلارضمحاو مراضعو مهرخ ىأ مهاريضع هللا دادأ لاشي

 نالت لاف اراثك ناكسفز يسب علوأ برعلان . ماءاشتأرابخالا ضعي ىفو اسف تام

 أ و لسان 2 1 5و يد ء- 9-5 2 ود ره يمدو

 لصأوتو.ةةزحت نأكل ف تن زح أى عمو بابش نونو ىأتو رضتعوىبرىاجيشلا#لاقف

 2و زم 5و

 ةنيك انا ل تاباقي و هلوط ىب هان لبق لك مفزم 2 : ورضتتم و رب ضغلاتابنلا ف كلذ

 ءامو هقاسو همطْقَي لانس عضوهو لإ الا ٠ ند 0 ًاريسعمل ارمضتخا واشانا ليقاس اك اذا

 هدم # -ه ع

 ةفرعموهو ةئاعث رض كاذب ىمسرصلا مضلاةَراضتو هانم ص نمةرضملا ىلاَب رضي رضخأ
 سال

 ر) 55

 ةرضا ناو رجلا مسا فرصا الدف ره رااس مكيرلا نا ياطير ىرخال

 ه7 32-0 9.

 9 ور لوقا ده ىلعوءارضخلا هلقبلل مساريضفلاو رضفناو
 همم هه

 اًسيسلا رشا دعب لك 1 23 اوان ياو |

 م

 اخ والات يسجل لكانت لك نال مننا غلا طيبا انهه مسالا عضوهبال_يقدقو

 لاق َرْضَللا ةؤرطرك ذدقو ماللاوفاالاءارضتماو ٌةراَصْلنااهالاةيلوقبلاو
 8 م | - 5 مءدمق ع لم هجدم ه< م ا

 شالا + اذاَندأعر را تانك

 تحبو رو لدللادرباذا فيرنا ىف رحاها نم رضا انسي فصلا لصقفو
63 

>8 

 ماو شي د1ادئمو ءارمضكا لوقملا ع سريا لع برعأ اوف اود لا رهو ةيادلا

 ني ماع اضيأةرضكلا واهي يا موشاركلا حل شبلول رلاَتا ود دكت ارْضَح
 وص 5 ع

 ”لسقرضم لاو رصد ادوسالا لاقيوة فتحوا اكرم هللا عع راشخلالا] رض عججاوتابنلا

 هلوقي خايمشلا ع مهااومهناولأ رم ءالدباوهمررعلا نم

 و هم موش و و

 زحاونلا ىوكست تح ىريرضااوشأ 3 ا :رك ارآلا ىذ نعاهالحو

 : 4 20 3: 8-2 ع .2«<د5و

 ىبهللا لاق ةرمسل اسانلا اولى ةرضُناو
 و 8ع 2 زو دس هى

 برعلا تيب فدا 2 5 ىدرعي ند مرضخالا ان او

 د ,وساد| نأ هناامهدج نال وقتنا ادهىفسو ذهتلا ةرهسأ اب ,رعلا ناولآن ال صلاخان أل وش |

 ىلع ب ااغلا نال مهم هد وبرعلا صلاخ نمهنأذا رآلق و ىولا بلاط وأ هلاك لاه ةدلخلا



5 2# 

 ) 5 1 ٠ دواي 5 دولا دنعَتن أ ىريصللا فو

 ل | هعماك ا ذاف دربلا دج ىلا مصل دمسعونأ هقارطأ قناسنال مدا كير هلاررس سكنا

 | دريل اهل ةاذال جرلاَرصحو لمار مدل درا غتوىش لكنمدرابلارصآناو صرتوهف عوج

 ا رعاشلا لاك هدربدتسا نمو رخو ى دي َرصخسلاقيهفا ارطأ ىف

 ”ا رصأل اموملا ىفةشملا طمس هرصتأ ولى لاش بر

 "71| تابئلاوناوملا ف كاذنوكير مل ناوالا ن طش 2 رضخال كابر صخسامو
 م - 17 د4 8 5 ء

 1 5 ضو ُروُصَحوحح و هو صحا دقوابأ املا فار ءالا نا هاكحبو هل_قبامام هريعو

 و م ومع ) 27 هس هى و هس 7-0 1

 حولا اك فصيح امعلا لوق هنمورم ذحالاروضكدلا او ورم و ربسخو

 روُطعلاَن راطع اوم 2و وسلا بدلا َنودِلا

 ؛ جيلا لدخلا نمل دبع وبأ روع ذار 500 صخرلل ناعماروصاورضتتاو

 أو ةمهالا ىلا رشح ىدأوهو مأرْصْحأل لن ناولأ ىف ىةرضْنان مولأق م معلا مالك ىف

 5 و س م37

 .لاف قولا وك ءاحسارم 0 ' رشنأوةَرصْح هشذأو هن ومار نر غاذا ةرضخلا

 ' | | يت ىوحألا نالدتاك اشودن رغم" مصحم 3 الا ىوحالا نيبو يح الا ارمضخالا نيب ن دلو

  قروًاريضخسأو لدط ًاريضخأو مغدار ضخ لمخا نمولاق ةرم ا. ا 0 رعملو

 00 يي 27 هس هم ءودع و

 اريطخ ص ع لكوأت أ هنرضتسورصوصح اوارارضحا؛ لاح اوس اهللاقي ذولا ماح او

 لاش : ريح | ىععانه> ارمضح لا كرممابح محفل ضَح هنما نج خأ لي زتلاق و

 خ26 ىّن ءه

 1 نرعلا لوةكرضخلالا ديري :ذخالالاةوروعوروع أ وهفروعا لثمرْضحورْصْح أو هف رضا

 ّىء 3 / ه2

 رص * ارضح ةرعشو رتل عرز انه هرضّلا ثدللا لاو ه عا رابتر
 سا صر

 3 عَ م

 6 ٌةَمعتلا ىو رض اريغصت هريس نار ءالانبا ةرضمللا ةريثكر وصح ةرْضُح ضرأو

 | لصءتفص قو اعبرساهلك ًايةيطرةششح تسل ةرض2 نالفل تسلب مال
 | هه

 1 نهدلاو بطلا ,ترضخادةهتمتباشلا تارعشلا تاكل ا

 مس هد هع مما ءر م9

 ىرقو ةرسْختاذا قيما شم ىلع رشح طرأو ىلا هرضخ أو مئارضح عرار ضو وول

 #2ث2 دور و

 يقم ملع طاس مهللا لاةفهربع رعرخ [ىقةفوكلادبطخهنأ لع ددخ فو ه ةرضت سرالا عيت

 رهقلاثيدح فو .اهنعواهعانواهْشَغ ىعباهتَرْضَحس لك ًايواجتورف سل لالا ليدل فيقت
 ةس 5 ع 3 غو سد ع ةهصدرا ف هرم 5 2 سي. ع 05 2

 اذا ل رال ل قهنمو ريضحاوهود رزحادا لكلا تريضضتخاو ةَضْعاَمَعُل أ رص نلَع

 كس سس



 7-22 تا ا 0 06 ١ ايجي 2 يف 1 د ول م

4-4 5 0 6 7 1 8 , 78 07 

 همه (رصخ) ءارلاق رح د ءادنا لضو

2057357575952:77157235 

 8 نيزحلا 4 نكس ف قر ق ةسسشج نكي
2 _- 

 ",امررك 3 ليهدانأن اذب واعم هس ال لاق دن زن ل يهدى اال هنأب اضي امشي ام ىرخ أ هب اور فو لاق“

 لاف لاقف لاقء يش ”ىألاعفدإقافكتنبا|

 نونكمرهوج نمتزيم صاؤغلا ةولول لثم*ارهز ىهو 1
 ٍ لاق د ةفلاكنسح ا ةيواعملاقف
 نودمراكملا نمءانسىف « اهدحت لاهتدسناماذاو ا

 لاف دقف لاق قدصةواعمل اقف

 نونسم سه سه ىف شح ءار د ضمنا مقل ىلا اهترصاخ مث

 ةرصاخا تاو عا مصار فد ءلا ةالصرك ذو دمع_سىأثيدحىفو بذكة.واعملاقف

 موقلا راو هبحاصرضتسد: ءامهمد> اولكديونامشا# رخآل جرد لجرلاذخأي نأ

 زم مه
 ةرصخاو ضعبد ب اذخنآمهضعي ناك اذا نير صاختم موقلا رخو ضعبد مهضعيذخلأ
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 اماضد ًاوهواهوكو اصعلا ل_ئمه.لع "اكوتسل هدم لجرلاهذخ أب ءيشةرصخملا لمقو طوسلاك

 لاك بطخاذاهءريشي كلملا هذخأب

 را ماع اوادواذا م مهباطخ عفو صرالا لي 2

 عسب لا ىلا حب رخو هبل ها ىل_صنلا تأ ث يدخا فو رمل بص لجوال ٠١

 هكسمافهدسبناسنالار صا امةرَصْلاديبعو أ ضرالا ىف اهبّت 5527

 ع «# 2 عدس 22 -

 ثيدلاىفو هيلع 0 ا جا ةزاكعوا يعول ةموااصعنم

 وسو 5 0

 ميديأب اه 0 راك أ مهلدجحساهجا او ا 1 ”الثلا ءيسضق مهلا سافاولسأ اذاف

 عجلاو كولماراعشن متناكة مصْخاو سانلا اورهظاذا اموكسعامناممال ربات ا مواد“

 ةزاكعلا هسشةزنعلا هَبرنَعرصتح او لاف امهنعدتلا ىضرر ءركسصذو ىلع ثدي دح ةنمورصاخلا

 ناكمىا.ةّتلب ىحهريغفوهذخ يو قيرطفذخ أ: نأوه و هر ولسرلاترصاسلا ١

 راصتخاو داعسريغىلعاسقتلب ىتحاورتشي م نالجرلا ىشهن أ ةرضاخملا ىنارعالا نبا دحاو

 كلذكو عملا ىلع أب ىذلا 7 ودستو لوضفا عدت نأمالكلا فراصتخالاوهزاجا مالكا

 هين ا لوضفلا قدر اهيج الاوز صان الن“ ًاركسا فراصتخالاو قيرطلا فراصتخالا

 ةيورلاف راصتخالاكىريصْلاو

 و



 2 آل

 وو رعد لو

 مكتبلصالو ىلا عت هللا لاق امان روسسم 70 7 0 ه0

 هد: س باعث ىورو ليغ الأ بلت ا 13 1
 م اد

 س 9و ع

 ناك ه مذ: سا ىلع باكل ا اذهت أر قذرصقلا اذهىلا مت غلو تلاةفدملا تح تاق

 هيلع قيضو سف ىأفاهسفنىلا هّتعدفةئضو أها اذا ورصققلاهملءنّةلْغَأف ةريثكراوحهف

 هلاماوعستقاوهناش و هوُيحيو تو هنم سن ىتحرصقلا نمحيرخالالب وطانامْزاهعم ماقأو

 ىدأو فو ىف تع أ دق كنا هنأ سعال لاق ليهدانأ نا م تشع ىتسدملع ىسهستحوزت ماقأو

 نمحبرفل هس اميقرالن ا دوهعل ا هنملع تذخ أف كل ا دوعأو ميل اريصملا فىل ىذأف ىلدأو

 مكسنم ه.,تمدقأمف حور لرش الهللاو مكطظح وه و ىح ان اوت 1 و ودق م ًامدال واللام

 اهتومهغليفاهبلا جورخادارأو ةسماشلا+تجوزىلا قاسشا هنا 6 هيأ معيب جت لستفر>أ

 نوري نمتانشلالصأ 1ع ايد انحلال ايححاص لاقو ماقأف

 ددراابا مومسهلا 0-1 00 د لما لاط

 يسع <نعاجسر اخ ٌتنكن وب دعاسلا ع نم ُتَستاذا ىراسينع

 ولا تاجر ىلع #3 حماس اان رتغا 0
2 
 5-50 2 وذو و 5 | 3 م

 نوُكمرحوبنمترحسم صاوقلا ةّولْوَل لم ءارغر ىعو
 نود مداكملا ن 2 ءانس ْق #2 اهدجت ل 20 اذاو

 سمس وو 89د هم

 نواكحا لا هال -دئلاوح 0 1 وّدلسملا لع
53 

 نوُمنسم لح سها قش-#“ار 0-3 4 لادا نرصان

 هو 2

 نوطمشف اتسقلاتَح دعا # ابر صل جا رم نم سبق

 نيارمقا رام نير 00 * اكمام لعام فراف
 ست < 00

 1 / افالم ام اصالحرناكوو زغلادب ربى مجلا ليهدون اح رخ لاق هلئادع ىلن يري_هارباىلا

 1 ْ تلخدف تهدمت اهلهأر ةفراَكل ا اذهىلآ ارقا تلافاباك هستطعأ ف ةأ سها هنءاج توريس ناك
3 

 نوح ناس ينط دن احم ني 20050 ا
 اذان لخدالف ةرهقلا اهعم غابفهىحأ اههنعب ىئاغ نماهانأ هناف ىلاعت هنثاءاشنا ةنسح كلذ فكل

 اا[ رضلا نمهلا تراصامو هتجو ز لاح ىأرفدل_هأ ىلع مدقىت-اريثك الامهتطعأ دقواهد#اذع

 00000 لا ا

 اا 0001 نا
 ّّ لا

 7 ]| هتجوزتف وزن كلو كلذنوكمآل هتلاوذ مارا امأل اقف اههسفن ىلا هتعدم توعداك ىتح



 3 1 79 ع م 0 ا ما 000 8
 نالاع هضرفىفاهلاكب ةروس ارغي الونش اواةروسل 0 ١ ندهنا ارعيناودورح اهحودمدو

 8ينيصدسو 6 3 3 ع : 1 2

 ىلعةمايقلا مو نورصخمملارخ اثدد_>-ىو هرب رط ىلا نعني ري_سنبأ هاورادكه ريثالا ١

 اهمقى ع 01 . الارصتخ نأ امهدحأ نيهجو ىلعو هو ةَدصسلاراصتخلا نع عى دهنأ ثيدحلاق و |

 نآنددملاىفو نار ا : نيحرارصللا نال اهتم ١

 تتكتكتتلا

 لت (رصخ) ءارلا رح هه« ءالنا لصف
 0 ع

 لالا دملا ىفىرهزالا لاو رانلا ىفوهت>اركاذنالالالا مهريصلرانلا لأ «هاسم#و
 لس سم7 ع ري سدو

 هاو رد ذكحوارصت رب رهقأن عنب رجس نااداورو ارسل هبحىورأ ىردأال

 لاق عوف ىهثو د هّتسهارك ىىو ريولاق هرصخ ىلعمدي عضاووهو لصين أو هلاك دسعوبأ

 اهيلعء كش ادعودبن ذخأب نآءانعمىرهزالالافو ةررهى أو ةثناعنعةهاركلا همفىو 2

 لاق بعتل 1!نم مهرصاو> ىلع مهمديأاوعضواوبعت اذافلءللا,ثولصملاهانعمرونلا مسههوجو

 - ”-ة#

 ةصقأو مذوخأماهءلاعن وكس هع ناس مهللامعأمهعموةمايقلا مواو أيتن وكم انعمو

 ص

 اما ةروسلا ارق تا ىلامثلاو اهيد_دسدف دوحسلا

 وم دهر ىو 9+2 وضع 95د ع. هد و مم و
 ه 2م .

 ميكي حا 00 0 اهرصخمىلا هدب .برضيأ مسيل ققرلا

 ل

 نيمدقلار اميه كرو دل نكرر رع < هضوأ طول سه دنا اكرصت اهغسروف

 9ع 8و هوس

 ل-هرلارمدحو هيفةقد عمال وسياب قو امد نمضرالاس هلت |

 5 0 تماثل ق اتناول

 و د 5+ 2<

 هع ءو 825 ا 5 3 ود مو < ب

 نيندالا مادقن قدام ناس 60 روس شع 3 رعاشا!لاقو

 و تق )0 م هاهم 2

 الك انلاةرساللاو تتدس تفارام ىحاها صح عطق ىأةم هدم تناك مالا_لاهسلعد]عث

 و ى

 بارعألاتوسعضوس ل نعسشد رلانعن و وعلا لص نيباممهسلا نمرضُناو

 اين لح لارتمالو فيطل عضوم بار الا توسب نمرصقت اووزيغ روصخ كلا ذ لكم عمجلاو

 اقتل ىدح هريغقرخ 00 اقرسراسل تاهو ترا هينحشملا

 كل_ساداو اهروعو ف برشا ىتلاقرطلات 0 هبرثأ كواسوب رطل اراصتخاو ناكمف

 7 5.8 عم

 ١ ماكاو ىنملاق مدس اللام ا رادو ليان الا ّقدرطلا

 نانسح نب نجسرلا دبع لاق لج رلا دس ل>رلا
 وهم مهموم ,

 نوم ص سه فى شت ارضنا ةدقلل ىلا اهشرصلَ



 هلء-و حرفك لصالا طبضا

 برم بابنه سوماقتلا
 ى.كعم مأ حراشلارطناو

 ل ل ا ا ا ثا 0 2 ل 0 8 لج ديما تاون اخ ىلا حا ىلإ اكس رخل ل ان ا ا ا ا و
 ١ ناد ١ 2 7 ١ 2 ١ 53 ل
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 (رصخ)  ءارلافرح ه« ءاخلالصف 0 ؟

 هنفرخالا هةدئاملا لع قامٌراّمْشاو رات ةدئامللا ىلع دا اركحرتعبو لبس جوه

 تثق : و راسنا يهذاذاثد دا ىفو هيراكس ب متسقلا دانا ١ امسح رمش ئشلا ترسو

 ريشا راش اويراغشاو يش لكن م*ىدرلا ىحتلامتلا موب ىلاسالرععشلااةراشمك ةراشخ

 3 4 و م و 1 01 2 و 214

 ةئطخلال اك انودناك اذاةراث1نا نمنالف وم ملفس سانلاةراشحو هب لالام

 2 52 2 5-5 2 و م

 اكياج العلا ناسا تعلو 5 0 مهضعب هش عابو

 مساوهو فاكلا -- كب كلام : هياوص ربنا لاق كلاومأب فرشلاك موق تدرتشالوق»

 ةئيطملالاقف ْمْغ ووراش ل ردأفةنيمع مهازغف سه اعول هلَدق نص -نبةشمعل نا

 كلامة مع ىانبلا لام 0 6 كم ندحنالىذف

 8 - 1 هو ه6 و 20 -وء

 كلامسال_علا ناب دلت عبو 318 راش م ضعيه 3

 00( هال[ نيالا سانلا نم لهسلا رشا اورغوأ روش وهفهتاذ ذر اذا“ شلات 0
 2-8 لا ا و 9
 ادا 000 طاقملاو طاةللاو طاقمااو طاق لاو راثقلاو راشلاو راشد مهلاقف

 سم 85 ى سلا عل لا

 نارصغلاو روم -هعج وناسنالا اوصل (رمخ) انس رهأذا ومر

2 

 قوق نمد ةئوناَترَصقلا هنع صاقاموهو ىَريصُعلاو هم 1-1نيبامنانرصاخلاو

 هلا اماىناحللا ىدو رصاو دا مل -رلاقبو ةقطنطلا ةةيقرلا ةداملا نمرصقلا

 سا ع

 رعاشلا لاق اذه ىلع عجة صان لك ولع مهن اك ضاوللا

 2 - يودع ه ءام دع 2

 اهدير واصتردادزاواهرصاو #2 000 ع سكعلااهانية سالف

- 

00000 

 ةرصاختاوأرم وفن رماسرصْع ل جرو مدقلاونطبلا روصخ ل رو قاقدىأرص ةحاشلاو

 هترمداو اهريصح كه شدروص#و
 وىأٌرصاخ غياصأفشي د1+لاىفو

 لدسقو قرصاخ ف عج

 نءفكورو ةالصلا ىفهرصَخىلا» يلدا يرضب ناريصاص اوراصتخالاو نيسساكلا فعجو

 ل.قوةرم ا نموه لبقارصتصم قو ارصتخت ل رلا ىلسينأ ىمهن هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىلا

 له أةحارةالصلا فراصتّحالا ثد دحلا ىفءاجو هرصَخس ىلع هدي عضاووهو لج رلا ىلصي نأ !ةأيعم

 اهيفنودلاخم_هنيذلارانلا له السبل هنأ ىلعر امل اله مهو مهتالدىفدوهلا لعفدنأ ىأرانلا

 مّم-ارئهرانلالهالةروسنملاة-ارلا سدل (مركملا نيد لاق ريثالانبالوقاذه ةحار

 أ كلذ, حارتسادن "كمر ص ىلع هدب عضوا ذاهن 1ىعيادلا ف م-(متالص ىف مهتحارىب هاعاورازااق

 ا سا نووي« ديمورج دج ءابعب طاع طباع تيت اه سم خت

 مها و



 و 7-7 ا

 مع (رشخ) ءارلافرح ب ءاكنالصف
227 0 

 ا 2 وم ل

 مكّشن ل هلقل وزع هلوقو هنراق فارس قفاواذا ل _جراارسحأو لصالاوه لوالاو
 ضن هم

 م هودازافىلاعتهلوقو كسلا لش مرسخلا مهدحاوشفخالا لاو الامع ا ا

 رساخ سوك 57 ار سكري غى أري نمداعباريغ ىأىارعالا نبا ريسمتريغ
2-0 

 د مو د ءو ع - مه

 9 زفرسسخ دارأ ل ءقو ىرمس هناق راف و ىريخ 0 ىربلا هيب عاحمالا ضع فو

 ىذلاوهوى :رسكلا رك ذرع ثري دح ىف و عت هلا ازهىفالاىر بسند لاقباللسقو عامتالل

 وود و لا يلا >2 5 : :

 وهو ص هذاا نارام اور جفلاوز 110 1 ندوهر ةافاكملا ىلا امك التل ماعطل ا ىلا بمال

 تدوم ص اص ل 0 000 2-2 5< ١

 نرولارنس>و هدصق ' هنرمسححأو حف ةلايكشلا تاسست ' رس رم رس نافرشلاو قرذلا لدم

 مو همه اوم 00

 اذاوىلاعت هلا لاق هنا صقنىأ هترسش أف هسسر وو هلك لاقي و هصّقن ةرسح او ارسحلبكلاو /

 ةغللاق زوحو لاق نزولاو ليكلا ف نوصُقدب . ىأ حاجزا تورم مهول وأمهولاك 1

 5 دم

 رساخلا درعولأ ٌنورستحأر ةاد_-ًالعأالو لاق هرم تو نازي لات ريس لوقت نورس

 انازيم صقن اذارسخ ىارعالا نا دش اذا دي زو نطع اذ انازيملاو لاكملا مشن ىذا
 َس ري 26 ف ع او 5< < عدو 000 2ك

 عضو ى دارس مانا ثلا هتصقن ىأ هنرسخ او نازملا ترسخ د دعوي كلمادا رسح و يرجو"

 اهيف يرى ارا هنراجت ترمس لاقي ور اوراس تار ٍ

 سلس و ردد و سه 0 د م وص

 هَ ضرغىأد ران هع وكس بيذهتلا فو ةعقانربغةرم ا 7 هحارربغةرساح ةقفصو

 2 ص

 2و راك مان ع

 نالانهرسخو لجوزع لوقو رد تما كةليزنتلا فو ةعفابريغىأةرساخ هر

 اوناكمهفالاوباذعلااو راب ملام ممل نت قمل نورفاكدلانلا ١ هر. وتولطملا ظ ,

 ره يراك ناع جار الهلاريسامك 3 'لالحالاري_ْقلاو تقو لك ني رساخ
 لأ ري

 اب رات[: افاريس انتا هان د أشك ماعاعب رأانكناماذا

 تكلهدال اودع رآ هلمأ نم 7 را اذاَدْكا "كفناد وقيلعافلاوهّدملا ندرس ذاهاغي ىف و

 مخ 7 م ع هس ع و 0 5 ع : ١
 ةراش1اوراشلا 0-0 تاضاا مرتك !كلءامنوكنف هد. _.هريغعدراراكلا هلبا نم

 5 2 ع ص 5و ص 2 -

 93 ع 92 0 ا

 باعت 5 هنادسأ لحتملا
 ص ووءكوو وو ذ سا

 رجالا دوك ورم ص هرب الاراباتهياها كر ظ
 1 23 3 سوك أ

 رقاق بنل راو 4 دز 1 ىلءىوطارز آم
7 7 

 تاك تطل... هنتوا حيي بسس

 )0 برعلا ناسا - غا)

 0 يف 707 2 1 اه تك نع 1 ا اا لا مى ينوج 3ك رك ع ا يحتل ”ر و سل ل

 بابنم رك رسخ هلوق

 ىلا ثرسحو هلوقوح رف

 وكم 3 ىرماتلا



 هحراشدب وصتماونونلاب

 هىععم تك انهاماطخو

 ءارتللارسخرسخ لوس
 هل ارسل نبردصو

 اكنيتمذد ارسخو نوكسف و

 نيم مأ سوماقلاىف

 هدَمَتَْو ترش |فرصن هدانا ١لاق ناكبلا

 (سخ) 0 « ءاخنا لصف 8
 م ادم يهم

 ىسوث و نم هم هم

 دحلاو نيالا هدانا 23 مصتعم الملا هفوحن مىلطد

0-9 - 

 9ةةرع

 حوف ةئمفس ل_خدامناطمشلا نا ثيدخلا فو فضلا وكرم اعلا نارزكادسءوأ

 هرزنس هو م5

 ةنيفسلا نار ىلع دع سفاهفوجن مهللاو دعا رحالاق مال_سااوةالصلا هملعوانسن ىلع

 26 م سمءو ه2 ى2 وو<

 نيسحلا نب ىلع ةقدزرفلارعشدنمو ناريس نام نصعلكو ةنارزح هللاقد دا

 مالسلاه يلع نيدياعلا نير
 1 ل ع يي مول ىف 2 ةزع سو

 مهكر ءقعورأ فكن 92 3 قيعوحت ردازالخ هلك ف

 © هو 0م م مو هس سمو
 لاق ىدرملا عي 5 حالا ديف نارْريكلاو 5 حالا ةفص ومشاكل

 2 يم 5 و و 5و ق5 مع

 دسزو أ لاقو ىثتيناك اذان ارح ىدرملللاقيولات ىلع ننس لك نارك ناو دوبل

 مالا سيال ةرمفلالاب ارز راما لعف

 وم<2 و

 رحمان ار زريكلاهسفنحاذا 0 طااخدع ءارا مازن ناك
 نارْريَسة شخ لكنمئل لك سهلا نأ لاقو ريماز 000 ران قيما رملاو مه و جرو ووو

 ىدهد <

 مس ءارزبسحو ا ا : وللا

 م8 <

 5 ,دفارلا در قوفاندقر 3 نيا ةدع و

- 

 نال -ةقدم ولو دا ارسل اد بسع ندد ورتشالا ”م.بشأرب انيبةعق و هبتش اكخا راح .و

 رسولا ارح ارسسسو ارسم (رسخإل وانا سر نوح ) رزبزخ) دانز

 ةضءانلاو كالهلاولالضلا ىرسْتن اوراس اوراسدْناو لّضفلكر رس ورا يلا

 هلخأرسك نأو هندية ب وقع قلءارقلا رسخ ىنإ ناسن الا نارصعل اوي زعلا لو زغتلا فو د

 سلشيدحلا و نيملانارسكناوهكل :ةرتتالا وايئذلا رس لسور علاهو ةنلا ىفهلزنمو

 راصرفكن مو هلزنمىلا اراصودعس لس نكح اوزآو لهأو ةدحلا قلم هلوالارفاك الو نمّوم نم

 رافكلالزانمنول رلوقةب سود درلا نول رنيذلا هلوقكاذودع_س ولسأ نمىلا هحاو زو هلزم

 امهونسغلوقيءار غلا امهوكلهأ لوقيةماسشلامووم-يلغأو ممسفن أ اورسخنيذلا لوقوشو
1 

 َنيعوأ هتراجت ف عضو رحاتلار و امهرسخى اول ةعو هلام بهذ ىذلا رساخلا ىنارعالان با

 + لوالاو

 كَقنَع



 0 (رزخ) ءارلافرح « ءاختال مذ 3
 يللا ل ا ا

 2 رحلاق ةدصع تع ىهف محل ابق

 وريد دى ورز ل ا
 م .ةفاحت اشف 2 مشا ني أليقفريزكل عضو

 وس مع و يت سي ماو عز ع

 مسدلان ءاَسَلاٌيزكناويزكا لبق و عمها هوب ىرافس رت

 سوو م . هم. * ومص

 فراري نا متداعل 0 ل

 و ارب لك ذي عبق نيل ىلعوأ ام ىلع قلي قيقد سدا ل 15 ىا رع عتسشك هاش ١

 هن ع م مل ه7

 اننفورال ريرأاو ري زك او هقرذلساو ةستيشملا ى شوا كن راوضسلا مو لاق ا .طاوشو 2

 لءقو ه رسفاموهو ل عنضت ةريح ىلع اسو هبلعدتلا لص كلا سرح تأ نابع ثيدحفو

 ىهفةلاح ن قناع تاور رحى سهفققدن متناك ناللقو ةربرخ ىهف م1 1 نم تناك اذا

 2502 بما رص ب

 هر .روظلا قدم تمدخأب ءاد تل بايؤتدكسلا نبا 10 ةزمهلا لثمن اووي

 7 ةعالقلاو ةباتازركيرم #2 هعاجو نم لرهظاهب واذ اوادفسلاقنطقلا
 ص 2 - : 4 -

 للزيللاو ىرزو2:!وىرزيك ناو وز هو همم نعلا د هودلب ا ىلع اهب عزينأءساولدلا عيا لاو

 هل وي مموو وى ذهءر 51 صم 0 دكه ر وى ءاد مع 5 م

 درولانبةورعلاق راخخاو ' و عساي يل

 ىَرَصَو أف وأم ْ رالا عك * :قَرَز روذلا تاشاملا تاتش كلو
3 

 7 ا 9 هس

 نيل تان ار اهديس نبا لا نفور وع كارلا هسأر عفر ىرصو فرشأى وأ عم ا

 ضحاتنا كالا كادلو مورلادالبب تدب اا برعلا دالمب تدلي الناد.علا سام ايْضَقلا

 ووصف ىك صوو وو ”هوحم ع

 جارد دولي مهدالب 95 دعت مهو مهر ىنأن |

 هنمد سعت مما دارأل قو رضاو+اوفاررالا»هو رمد: نيدلا هموقو هب دابلا,ناك هنا كلذو

 وه ص سدءمو هع

 عجب ادام قورعوهورصشوه ل قو ارد نتمنا دوءّلكل بقو مورلا الدجال

 222 بضل نارّزعخلاو نا

 ع إلا ست ا < و درو 2م ةذومي 27و

 بهثملان ارزيخلا 6-5 4 #23 ا اوملا لي فاطملا ناك

 و رم 3

 000 ةه دو ه< 0 00 26

 امنارزيخ ا هيديأرطخت « امامشنم وداعش نمتاهح ىارعالا يادشنا اهنملو
 )ع )ورم 2 1 مما ري 6 3 6.٠

 ةنارزيكلاو هماقمة غصلا ماقأو فوصوملا فدذرطدع ةصعو ارطخت ةعاجد اراواه-امر تعي

 كلام اوه نادتع هلوق
 رك: ًاذهموق ماماناك

 هللا لصىنلا لأ فدرصد

 ناكم ىف لصين ا سو هملع

 لعفف ىلصمودذدت هّس 0

 اهعئصت راح ىلع هسلدحب و

 ها ةياهنلاشمامباذك هل

 دوي



 اذهزملا عضوملاوشو هلوق

 هدرو ىرهوملا لوق

 امناطلغو»لاةفىنائاصلا

 قنحاطلا هرقلدام ةوهللا

 لعمل فك يسو ىجرلا مف
 هس سوماقلا حراش 3
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 ارز ىارعالا نبادلوق
 ةيئاثلاو بتكب انمىلوالا

 هيضتقي اك الحرف باءنم
 امه نمسوماقلا عسبنص
 ىللقت دةفستك بان هم

 ىئائاصلا نع هح راش

 ىينصم ما انرك ذام

 7 207 5 00 001 1 ا ل رو

 (رزخ) ءارلافرح « ءادلالصف "11
 ع

 : و.« وء)و 1 8 هسو

 والا هاك ةبيع لعاب ءاريتص ةرودم حاضت ارثلاو تاغللا ضع:ىفنذالا

 قوم هم و م

 لوقدشنًولاز يلا ندمهبارطض اوهملقو ماظعلا عم برطضا اذا هلو تركو ةيسسرأف

 مالم ومد هدو 25 2000

 بوععال ْن ءاهطقسأ ى 4 ًااهرسأق ف.لامدب .برمضو * ا #4 ىدعملا

 ئحارلا لاق ىرخثك لد ةطئطلاهمق 1 تور زوما حلا ليوا
 اني س9 هوم 2

 ىعو نيسطلا اغلا ىلا و * ايت مدام « اهبرحفلاو « اهيرسْتبدسو

 ةقلخاه يصر نيعلا بك رتلابرز وو (مزخإ) ىعرلا اهب زادت 00

 ها لب توه لنقو َنيَعَّشلا د[ ى دن "اك ىدلارظنلا اوهل.قو اهرغصو ننغلا قيضوهلبقو

 ليقو اعبجءانيعْتاوَحىذلا لولو ني#فيعلاىدحا لوح وه ُرَرشْنا ل سقو اهضمغب و

 رزخدقو هسحجاحملا هاّتقد_تءفتراىذلالو>الاو هفن ىلا هانَقَد_حتانقأىَذاارَرْخَألا
 37 7 و 5و 00 1 1 وهو 5 مم ردصوم هو

 متاح لاق امرجوعر طن هن اكناسنالانو :ناوهلاشدو رزوح موقو رز نيب رز وهوارزح

 هه ا 3

 دز نع 1 قا 3 موىدنلا وأ ىفثيعدو

 لعافتن ناو 5 ضع فهن ويسيليطتمااب لسير لامصتساردالا هنبعرشوعرطترزاكو

 مدع

 رحت اراهطاانههَرْرالا نأ ىلع كل دير نم ىاموهلوقف « رز نمت امو تَرَراخح اذا لاق

 ىارعالا ا لها و ىاعت كاوقكرظنلادّدكا مح سداد ل رارزاكو كلاعب ١ و

 00 7 سهم 0 ل 3 م 06 -
 لاف كلدن ىهادس هناف همنمعررساذا باشلاو اديسابم اكىت>-ءوضلا مجمل هم هملمعرز رح مشا

 ازعل اأو هاكوم صحو #2 اراها فيكس أرلا اذه مروا رعاشلا

 ىو نوبعلار يل ٌرَرَدناَو يخي دات تال دا ريكلا نم ىفااذال-رلالاشو
 : 5و وو

 وهو طامللاوخ قدما بالقناة نول رع فونألا سدح ممل "اك ةفيذح ثيدح

 يوم ووو ”دع د هو 2

 دشنأو هئمع ظامخب هرظنار رس هرزةههررسو رزح موقوىرزح لجرو لوا ع

 28 صرع

 نيعلا رزحالاك ةضراعم نعرط:ب نعلاررح أو دعو 3 ةضراعم نءاَرْرَسَمولار رحال

 نر ترهاذار سو ىهادت اذار رس ىلارعالا نيا لالا تسال ناطر رعد

 شحولا

 تيمأ اذا مملاو ريثكلا ءاملابزعطي مر ”ردقلا فا اراغص عطّمفذخ وين اغلا لاا ,زاودر و ردا 3

 نكيرلاذاف ل هيوم توكنالو مادي أبدا ع هيَدن معَ ى دا هماعرذاصط
 - م دك 0 17 :

 | همت ىف هر دنسو ىابر وهلدقو هل مزال كاذنال رزخلا نمد :وخأم ىف ,ورعمىداعلا



 ضد (ررخ) .ءارلافرح ه« ءاخنال صو

 (كانو كبف عفو نا لاهتياك امهتي انج نم ىأ كيدي سس. نم نضزالا ىلا يطق ءاتعس ل دق
3-200 - 

 | زكر هول رو اهيلا فيض د ملا لمعلا ن ثحو ولع سهأ نمىآهدنن مكالذ هباصأ

 ارو وة باسؤتو نوكم ناتتذاللَتورْككو زيزعلا لد زنتلافو كلذكع قواَروُرْسو

 مهن !ىل.قو أدم هلل اور لبق ادد-هلاورخو شرعل | ىلع هيونأ عفرو لجو زع هلوقو طقس ىأ

 ىلم مو اررمسقلاو سعشل اواكو كر عد تدار ىلا ةروسل ل وتأ ىف هلوقل فسوبل او عا

 تيلتاذا هلل وأتانامع وامه هيلع اورذك ل مهب رثان ناو 0 م وزءدل وقو نيبال

 رعاشلا لوكان تعاونت د اب رتممنيعساساكيواةسا 0

 تاس نيحاهب ىلا ركل ل .ءاومشن ل لاجر رقد
 ُثعِباب هلوقو ةةاماؤا نحر نال تاما او قضت راكدقو هتوسساو 0

 طقسو ردي ةفناماذادبال يومان امانعب انامالا رس الن أ لسوعيلءهتنا ىلصدقلا ل وسر

 ىلا ةفامئاكالارسالّنأ هاوقن ع يرحل ميهاربا لئسو مالالا ىلعاتن ان ىأامئاتالا لوقو ظ
 7 : نبل 0 2 . ا
 مازن مك نع ىور و ىرهزالا اهأ امش ا مبَتقالا ىرومأو قرا نمئثشفعفاال

 الونيغأ النأ هانعمءارقلا لاك اغا الازخأ "الن 1ك يان لاق لسو هيلع هللا ىل_كيبنلا قأدنأ

 لوقول اق عيبالوانل .ق نم .ءوثىفالو هللا نيد نيغت تسلل سوهماعهللا ىلص ىلا لاقفنبغأ 8222 س

 ىئامئاقالا كعيامنالو كوعدنانسلىأ فىاقالار رظ تسافاتلق نمامأ )سو هيلعهللا ىلص بلا

 تراجم نمئئثشىف عقال انعملبقومال_الاباكسسقمالات يدعم ىنعمو قل ىلع
 هلوقو رانفير تلات نيغأ الو نيغأال نضل تيقوابستسوت ا نو و و

 ىعد لوقت نحو لاك هدرصس لا فراق قال كاك ل لاق ادهش او ولات

 1 - (لفىلا عن هلوقو ةراملاوع «نيذلاةرا اردنا مولا نمرس عع ودب معيذر ضال

 م هو رماقن سم

 رح اذارو تام عن وك -:نآروحو مَقو نعجا نهر نوكسحت :نابوعن راتني

 0 56 0 اوهو سدهتلا فو ةماهت سانا

 ع 0 نيدو ”برانيب نامل ناكم ايروكا ىلع كأن ءهنم الع

 و 8 ءوم هس 2م 2 مع

 ان 0 2ك 2 اهقوفأب ريتوبا هلاةرخاب

 بج - ماما

: 7 
 لص رذناو ءايللابوغامناوهعضومفروك ذموهو ىازلاو هل مهملاءام ارح لوقف ةماعلا امأف

 تشب تويلثلا 5 رخأب هلوق

 ةدحوملا مضوماللاو َهثلْثملا
 ةقوفةانمةواولا نوكسو

 رصن ىنبل ةريثك ام هيفداو
 نام تووقايىفاك نيعقنبا
 اذهباذكه لصالاب تدبلا
 ىههعم ها طيضلا



 اا ا يب 7 1 مينو" ايام خذا 7 ا ا كلا

 .(درخ) ءارلا فرح 5 ءايللا لصق ما +

 !ناساه لاو عب رلاوءاملا تنص هريرملا ) ر خل ىساجلا قىرهزالا ءركتصذامَردعَم

 فعءاضيدقو لا هُقيْمَح بامعلار عتيل لاق راي راما رج ورك وتد
 اقل رخال لاش الف دان اورو ىلع ليه ووو بَصقلا ف يراهم مهّواذ

 | رش ىذا ءاملل لاقي و هت رص وهوا جام ريشا وع تعش اطبا »لا يح 1

 ارا نيعو هبرسدتيسااذا ارح نعل رضتاملا ٌرسفارعالا نبا لاك 7 - و
 عجور سل ادع ص همر ه2

 ٍروكلاريرح سيتا ماجاني اع نباثي دسح ىفو رع رال ارم

 ةريثك ىأترا نسا ؟اذاو او ست ثودسحىفو روكلارب رخ توصل ئمدا تاما رر

 هيلا تعي عضو لوالد هنوف ضررا شيد ذو تاب ا

 كلذكو طغدمو فّل-راارحو ةيرسف انو بأ بدعسإ سو يلع تا لسع لور

 مدا 8ع ه2 قرص و

 ىعع رخرخو موثلا درس لاقيقنسلاوءادلا وصدر ةرركلا ىهورسةلاودرهلا

 و اماع و- 8 0

 موف را نوصي 1 ةرهلالاقيو اهمون ركنا ةريسثكذو رس ةرهو

 - 5 )و #8 ءرم ور ” سو يدع هم و و

 فرب را عسر او ءِطَةلاورهلاو يخل هتوصا لاقي ارب حرة خر

 0 قر 32ه

 )| لل كولا 3 ارق طبخ لور لعنلا فصنودوعةراركاو اهوو ىصقلا

 ء ئٍ د دع هس

 ٠000| ار مواك حسوعوأرا اعرب د قلا ىبسافودل لاقي 567

 حاف رارخلا لو دار ماو توصلا فك دي همست دل ا ىلع اناغاودرصلا نم مظعأر اط

<2 
 هس م و9 ل مس هدي

 ديو لحل يو رت نما مضمر دا سوسو رخعارخو عاركبهذهءلاو

١ 21 

 هلاك انقماذا: رو ماذا لدحلان نمىَدهَدنا ارو ارورح ل محلا

 هماعطقمعانلا لج رلاروُسرْدناو ءانارسكب كو لوقب هرخو دوصنموأ لاق ءاحللا مضب

11 

 اب كم نما اشعر ل اهبهقرعتال ناكمن مكلع مت (مىذلاراخلاو هشارفوهساملوهبارش

 ةراركاؤراركنا م هورخاىلادلب ن . ا موقلارسو هفر تايواكب نال يهتز و نالف

 | ا 000 ا 3 5 0 ارا ا

 8- اننإ مص اكن 3 م ء هر اقف <

 ” ل تن و طوف اه ادور

 نم كيدي بيصب هوركم لجن م تطقسى كيدي ن متر هللا د_بعنب ثرح ا لاق ر عثي دح
 2 هه < 3 1 "د ع

 هماعلد,ث ودخل ا قاس وتاخحى اىدننعتر رخلاق ل !نعةءاكوه لبق و عدجو وا عطق

 ا ا لبقو



 عام (رفذش) ءارافرح « ءائئالصم
 سو 20 ل 2 ص

 د اهلنا تحت ةنكبمإ د را نحدلاو نحبدلا مويريصقتو

 - -2--و 4

 هوقو نلارادخ لاس فىأ لاس داوود ردلاو ندا مويرب دقت دارأ
 9 دا 5 صمم

 رود لك لانذأ تعقردتو دع ودعوا لا تاذ ىلعّت كو

 هلدمول اف اسرار زلال الا نع تفل قلاوولل

 هلكمولاف * ارودشلا هتان
 وانت سنو را ساو جس 9- مو م7 8

 نوعلل ا ةريس ن عفر وح 03 نوفدلراب مل تحال |

 مسه

 3 ا
 حورهبفدجو الو رهف 3 ا :لوهحر تنكسوهرحد < كارد2ّ و هفاَردَخَرا مارد

 ذارأو -0- أ لاك ردكلا ميا 0 كيش رجابدقسل ل 7

 0 م _-

 ه مات 5-2 م

 يس ا مولا رت سرا . عراب لفي

 ىالكلا لامتلاك :ارعالانبادشنأ نيف
 م -

 اس © ساعات سس ٍ ه2

 راد ادلب وتاماذا 23 ىجرضمه نب و لمحو

 م
 سا هس حاس ع

 نن ملسل ناك هنا ل مقابي هن برضو تاراغدسع ىو شوكت لبخلا ن ملفا

 رول نمير دحالاو هملاةيوسنم لكلا ن مةيردخالاو مالسلاو ةالصلا هيلعوانسن ىلعدواد

 اير هيردحألا لاقو راجوهلق قو سرفوهملق ردخالا هل لاقي لذ ىلا ةبوسنم
 د عود

 ىردخنالاو رَدْحَألاٌت ان رمان هه :ردحًالللاقيو كاذ_ف.كىردأالو هديسنبا لاق قارعلا

 0 نخل 1 شحولاراج تن مكردْخألاو بيذتلافو ىدولاماجلا

 و

 فاذاذا ىمدالا اهيلالوسنم كرد نوكيت اروصةة يسال ارسساةرددتاو لاك

 ىمدالا دوسال اجلا ىذا ار ءالانبالافو َلَدَخورَدَح ل بقع طق ن نعىسحولا ظ

 لبقلختلان نم عفن ىتلا ردت او ةسيأم ا!اًذفثحلاف ردي الكتل دصأ !لماعلوش ظ
 هر 566 0-7

 وشو امن :طاردوسا ى 2 ىو أرد دخيل نأ اشار اصفالا ثيدحفو مَ نا
- 

1 0 
 لاق بعك نب ث ثرخل اىدالم عا ركنا ديعسوأ مهنمراصتالا نم نر

 29 5 سم 60 ووع ه - 9
 قراط متعدد م #2 ةرود منيع تضاف و ىنعد ددسل

 ف 6
 م - م

2 

 ل للا ىلإ ارعالانبا عرغو أ ناطلسسن رتل ارذاشلا ورعو اى رهزالا 6 ردخ )

 هم 9مرموس ىءه 9 م وهو

 نمحررخياهتوصلاك وسلا فاشل ةرشاذملا 6 ةذخإ) ةريدخاهريغصتو فورد

 اذك لارين دارأهلوق

 ىئععم مأ رظناو لصالاب



 (رذخ) ءاراففرح ه ءاللالصف ما

 رادخالا اهلك ًرابنلا 1 2 امن كاتو هلئاج

 أةديدشلاةللاّرثأناوة لارا داو مستلاو هل الا ا

 | وده و عه و 0 2
 1 ةفاسو | رسل بع لاقو مان ىرادو رددوا

 22د 8و د و و َّ 00 7 5#«

 0 | لكان او“ 1 ل ارك 0 ا

 ظ قرادملاو #* ٌقردْخُأرا دل دعو * ا ل ردَحلِبللاو سبح

 ظ 8 هراكلاو ةيرادشلا باتعلاويِرادُحةقانو داوسلاديدشى أى رادع و وضالا ناصتنلا

 0 18 ليرد َنرلا اهنأيلو « ةمراوذلا# ءادوسةيرادْحباقعو رعشلاةيرادذلا

 نممالكلاح ور ةماطغلو ولا نم اهنورح ل تاقعلا ظفلت لركولا دعت رمت لاف

 هلوقو اهرْثو نم باتعلاربطت نأ ل ةةأرملا هذه تركب لوي
 وم و يس

1 0 ْ 1 

 ئ 3 احنا هموم فرش #2 ةيرادخأاقعناك

 نوكتوناقعاهل لاقي ةءارلا نال ةارلا نوكنو ةرئاطل ان اقع !توكت لاق بلع هرسف
 3 ردا 2 ةهثع هع

 دققت نعارصب عنمأم لكو دو قرا دحر عبو مهةوف م هداربأتوطس مم ىأاداربأ

 ءءء د ع

 ش اذا 5 ردا اثانلاو كسا اذا . ةيدهلاق ضماغلا د

 بارشل را ردح لج رلا تردَحدقو اول جرا اسال ىاكي لوما

 0000 تا ماول از ةئوردخل انارعالا ا فعمو نراشلا رعت روتكءاودلاو

 : | برع و»لسقو اهر وتفزيعلا فردُتاو كلدوردخ اور ردخ َءوِهفاَرَد ردح

 1 ةفرطلاق هماظع تردحو نول نا ردح ردح ندع وو اهمدضي

 زكر وف لا رخآ 6 الرأى لا دسلاَت راح

 ا ةيدجفو ثالكل اغلا ارداذناو ماظعلا رئاغلاءابلغلا ن مرد زر ماع د
 اك

 1 0 ءءء

 )0 اناسابر تر هت ار رج هيرشفءالطلا سانلا قرر اب قلوب

 هت

 : | هربت ترد هنأ ام هنعهللا ىذرر عنب !ثد دل ىف ذو لح رااودملار ردة تلا

 ”قاردامناو كلا كيلا سائلا بحر ذا بقا سم عتجا لاك رلام

 0 00 ا رمح دوري ىذا ُكتلااهرب_غوباودلان هرودكاوردادلاو

 أروُدَخلاو عييطقلان ءةفاخملا ليالاوءامظلا ن ووو تدخل مم عبطقلان ءتفازض

 ةفرطلوقولبالارخآ ىفن وكمت ىتاالبالا نم



 ا

 ما ' 1 ردخل) . ءارلا فرح ع

 -ط 2

 77-2 ماس

 1 ود د مالارد>و يرسل رن تلح 0 ءابلاو درجلا ىفاهقشخ ةسلظلات ردو

 - 2 22 ع

 باعث دشنأ ارمادا ىذا هاراو منير عردْحأو ماقأودردخ مزاردخأو

 .اقاردشلو امك * ا هراضدقانقلاءامعوك م
5< ٍ 

 رموص -

 ديمالا ردو اضيأ اردو ردشلا فخاد رعفمبةموداخدسأو افرح ىذلارداقناو

 رهزْن ب بعكد مصق فو ةحالار دخلا ىعيو ه هس رك

 رعت سى 5 2 هم هو.

 + لوز فيقوم 3 0 ساس نمرداخ نم

 6 2س
 م - 0

 ١ و هم هءه مد رو هع بسب

 نقم شرت نيل 0 ري ا
 - مث "ع مدد

 ء| ارغاادشنأو مهيفماع ىلع ىف نالفردخأو ظ

 مع مص ه2 2 © سدس دع 57ج ياض

 اًضاصع قف ذي ا يرخا 0 ضار رايزان تدك ناك

 زحارلا لاق م قسانلارذمنالر ا ءزوفماتأ ب 1

 فا يء 2 ه-

 دي رطملاو يغار تدكسلا نبا طا سسكاو 5 ردح بع والات و 2#

 اًضيأحرلا |
92 0 2 220 7 7 

 ندع نيرا ةورتسم و #2 رعبلابال الادق 5 #2 رصسل الاران نودقوبال

 لاهو رطل ولط امو اند أدعو رطمالو يغش نم فاضالا ةفاخشرانلا نورتسي لوقي

 3 0 تضل 9 و 0003# سصلضلا نا 7-3

 ىرهود ارك ذب] ىربن ١لاق ةرد> "هل لو ديدرابردخ مويو د رادخال ا اهحال رانا | سوم

 وهو هريغ هر ددقو هماعدهاش تد .ةيشاخلا قولا كلذ ىلعادهاش

 ردقتاوولا قارا داق 5 امنا لعزدالبو

 خّرااو طاشنلا لعزلاو ميلظدحاولا ماعنلاروك دار تملا كل لطاتنبلا كرار كال

 نولك امنولريصي ونار املا لطتم رد نال ير ضال ار ماعلا همس لماوكا ضاخلا 3

 باقتعلل ل_قهنمو 0 اتعب بن عقب قر نالدوابلا لاما صخوماعل

 السما ءالا نءالافو مرسلا تانيا هشرب امعلا لاف اهداوستة شلة يزاد

 ه9 و هَ

 ىلقهنمو سلم ىأ 0 نحدلاو هاوق+_مو مسلي ى أس انلاردةعلبللا تأ ىرادخلا

1 

 هدو هر اع 90 و ىرذزالا لاق رداحدسالل

5 



 نال ل ا ا يرو الا و ناو دا

 لاىردءاملثملا يفوهلوق

 قددرتملا ريخكهلل يرضد

 *الستةارملان اءلصأو سهالا
 طاتخف هس ىلا كأ نوسلا

 الف هقنقرهظلغى أر 0

 الف اره أ مراتفوفصد

 ا يد اي دقو ائردن

 نأتدقوأىهنا ىو

 قاذكك لذإر اتق قرت
 ها هتدحرشو سوماقلا

 يعم

 اهردخفف ترد_:وهلوق

 ىضتقي سومانشلاعسنص

 ةماقالاولاو متردلا

 ىصعم دك

 +1 ا عبدو تريب م ل و خا 10010 2ث د ف
 . ١-5 ن اي 07 1 مو هد 9 7 . 7 000

 (ردخ) ءارلاى فرح د ءاذتال صف م4 ع

 و همه 07-7 ٍِ

 كلذ ارئاخة كر ريا ترثج أ ىمدالا 9147 ادم ل جي ناسكلا عمو

 ةدئاملا لغقسامراشنلاو هتشءوذلاةرانسو بذي ماركا ىردياملثملافو هيد مادا

 ا و 0 له هءٍِ 582

 زاخو هسفن تسلا ذارَح ينارعالا نبا تاطلسحاو تاقدو تاحو تدع فلا يهس سل تراخسو

- 

 ريغاهلمقثىأ نقار اوعرا بعاد و يس ااودر معاشي عاب ا !هشااذا

 ودسوس هو

 قو هنوعصت نام تلأق نينا رنات ىراام اال ةييوفف طيسشنالو بط

 كيم روب سو 8 4 :

 سفنالا ىرَُحَو سفن "الا ءارتت موقو هروُتس ن ماني اولا انك ذفدهبومقلا عك ثيدح

 ماكأ ىأن الفرُ رثخو ةرتسفلاو عجولا نمليلقلائ دلا دح ىذلا راو رئاخلا او ن وامايخ مب

 لنلاب ىف 3 /عا 17 نع" لذا ندر 26 2 يملا ىلا وقلا عمج رو ل

 508 طا ا لوم ديلا ا و ريدا

 ةعساولا ىهو رابغ قهرا كارعالا نبا بدت طي معلا ةوسرب 000 ولأ
 شو كه مو 9

 تبلاةمحان ىف ياللا بلاس ًاردعساض 7 :رأو ءامالا ٠ نمد

1 1 

 دشنأو عجل |عجيريداخأو اد أوم ودخ باور ذخموضو تين مالا انام

 مه

 هيلا ٌبطحاذا ناكمال_لاوتالصلا هيلعهنأ ثيدحلا فو 23 ريداخألا تاير ص ات تح 3

 ردجا]

 ” ل ا اهحو نار ردا ىفْتعطناف بطن الفن الاّقف ردم ن ا .ىدحا

 ردي اىلعاهدم د تماس اهفلخدادا5 هر زافلا ف نعطلاقياك تمهذو تاخدردللا

 ردا تمر اذاةرَدحل راسو تنعطناكمرذ نا ترقى رأي اورىفءاحام هلدهشدو

 وى 9و و مدع سه مهم

 رود حد وهو جرد :وهل اوه قو ان دودة وت سمريعبلا بشق وق بصل ”تابششر ذل اوةز ود 2

 مو

 ىارعالانادشتأ ردخو ذردحمو

 كه ىو

 5 ميدخف ةردخ هن 4 ٍهظ ف ةندك اذاهل ىوص

 'وصوملا ماقمردخمت "اكسلوق ع م ىىلاة فصلا ماك اردد دوك هنأ ا لمان مانسهرهظفدارأ

 < همه و 3م ومو

 نسل ر باج ععمب 2 شق لاجمل 1
 - ءءء تبا 2

 قعيامع بطاخلا لعل ةءفصلاب هنمًازتجاو فوصوملا فذفب شق ىلا نم لج كن اكى أ
> 5-2 

 رج ن بالاك ةردتساو زوبر وبذا قوافي درسوا ونغلا هيفا ودك دقر
 ”تنةرب < و

 2 ديري وترد اكل »* طير لوُسفءاذكسا ى هذين 0

 ةمرلاودلاقك ولدنا يترقب ا برسل ترا واذا ىذبىوريو



 1١" : (رثخ) ءارلا فرح وب ءايلنال ضف
5 21757737 

 50 رطب ىلع عرج كن 1 كروم َكآامروباح ارنا

 د كب . 5 .٠

 عراب انزال سوسو ماشلا حان. عضوم ل دقو ةريزحلادداووأرنروااسإناو

 مس5 و مي ل ىو ت7 | يم

 (رتخ - ]) نطبل اميظعظ, 0 (رصخ) ىيشو جو ىريدلا هملعلاشو

 ليزتتلاف و هحق 00 او ًاو»ل قو اهعيدعي دنا وهلق ةوةعل ديتاورْدعلا هيعمل !

 م-يلع اطاسالادهعلاب موقركسام ثودنحلا فو ا ل وذكر املك نزال

 انددمالاردع نمار ريشانل دن اريذلا ىو .ةغلابمالر اَمَسو رئاخ هر ركنا
 م »و 2 ةمءع ب هو

 دابنفلا ريكي اةقو ءْنا ةوثعو عوار قران

 9 حس

 وهوردةناكر كنا خيرتسمدكرتو «سفنيدسفاذا بارع لاش لاق هريغوردغلا شلات نوك 0

 2س سو 5 م
| 

 نيللا ترش لاق ءانرتسالاو رمداريَللاَو ا - موا ءاودبرشد:ءذخأيام

 وه اء و مسموم 4 صار صان ص سال سرس

 وو تركو تح ى أه سف: تر فار ءالانا هريغوأ لص سه ند هئدب رتقراختو رت ىح |

 ثليال بارسلا نم قيناموهلقو تار لاروعسكلا مر هتخا) ٌثخرتساىءاتلا كلذ
2 

 رعيجو لحمض نأث لب الفقر نيحنأ ارسلارح [نم قناموهعارك لاقو لدعضنأ ا

 تو.كنعلا جسكوأ طوبشلا ضر دكا ةندس قا اوهلاع نمل ىذلازوعسشلا) هالشا

 00 ىمنبثذلا لو لقيا رتل ردا اطار

 ى ةدءو<

 ىلعموديالو نوادي 20 أكل مقو كلذبةهبثماهذو مودال تأ رصاو اهنَولتَلوُعلا ل دقو

 95 »دوم تو نق هش ىو 9ذءهس

 دمع || 038 اهنمّكلاد ناوى 1 لاق روعس لاح ِْ

 د 25989 7 5و

 ةبودروعتسلاو وُ ناطاسلا لاقبنارغ هلا نيتطقن تاذءاّم ىأر ءالا نيا اوركدك

 نور كمال زوار نيران .رالا عضوم ىفثملتالءاملا هج و للعدوكتءادوس
 1 ىو 0325<

 بوقعيهدشن [هلوقو ماندو ىشو روءسح

 5 ى ى ة)سءو*» و سمت مم وو 6 هضء

 ”ارامد طشلالروعتسس ىو 37 ىونلاةيرغ ايا

- 

 بذر الانبا قتال ىلا نوكحتن أو ةيذاكلا نوكت نأو ةهادلا نوكت نزوح
 - مءو» 7 4 و 9-ه 20

 موديالو لدمضي نم لكوشو هلا هءاروعسسللا لعد هيقعلا ناطمش ديزي ر وعسل ابقي قبلا

 وس 97

 00 ةدئارهمفءالاو هوو با باك ةضيتح هي وكهتاولاس لع

< 0 7 

 مخلأب رك راحو راو رص فا هوو لاو نبل اةئارفلا اد لول هقرل دي

 هس وو ضيا ل لل 1

 لاق م 5 ”يلملق ه كيل غل مضارع لا لاه نارتو يوت ال اروثخوارثخ

 اذك ملا ىربدلا هبلعهلوق

 سوما.ةلاحرشولدالاب

 لوب رسح ىف قأسو

 ها هررحو ملاىربلاهمفب
 ىو

 رامأو نيكس 8 ريةخو هلوق

 رصنو برضى اءنم هلعفو
 ىععم هدأ سوماقلا ىف اك

 ةرامع هسفن د سفاذأ هلوق

 هسفندسفً اذاس ومالا
 هأ



 5000 تل 0 500 تا و و ا اي ا ا الو

 (ربخ) ءارلا فرح ه« ءاحلالصت 8

 ضرالا نم حرام ضمن ءرازملاةَّربانناو كلذكت ما املو مالم متةنسأو 1

 داء حج

 هقلالوسرنأ عقارب ىحاّسأب كلذب ىرنالو رباك ث دخلا فو رسكلاباشب ريسللاو

 بدصن ىلع ةءرازملا ىهلدق :ىراشا نعي ةلا باو 0

 2 : 10 ا : 9 0: | 2
 ريح نمةراخملالصال.قو ةئمللا ضرالا رامكلا نموهلمقو امعريغو عب رلاو ثاثلاك ن يعم

 ئأ مهربأ ليقف اهلوصحم نم فصنلا ىلع اهلهأ ىديأ ىف اهرقأ مو هيلعتنا ى-صبنلا نال

 | لاكراك الار ريل رة طاب راو اميمفةع رازملا ىهىنانعللا لاقو رمش مهلماع

 م 7

 اهي موركَلا ليقاقعْرَع #3 بناجن لكن مسيو الا سورز<

 قو تابنلارييكناو عرزلاركناو أك هربا لعفاريركش ع هيب ف

 هم 5 ب سم و س

 اروع 0000 ريكا باحتست هفوط ثيدح

 شحوريج فصل م لاول 0 ل

 ىلدهلا لؤتملا لاق سهاد ةيرلتاو من0 ةوقلاو عب نمراطاماذاىّت-
 و

 طاَقسلار عشار اب #23 ا مو حامرلا اوت اق

 0 لد :الاهاوفأ دب زل دقو ديزلاربكلاو مادالا ب.طلاروبخاو

 2 سلم نيو 0 7 رم م

 اًييسساودبرم ىكوامل ع« هيل اح قنمدغت

 و 2 203

 لاق هلهال لجرلا هب رتسشي معلا ةريكشاو ريكلاو هةسجو دب لا نغضم ىألوعفلا ى عب نمدغت

 ل 2 : 2 ١ َ حو <مد

 ١ ا افلوع نانا مول !عيايسيتا لاو ٌكالهال تربح اام لجرلا

 ومس < هرم 6 7

 ةراجداسو اهووسنقاو اهوحيذفد امورك رحاو رخو دعنامردق ىلعم ممد_تاولك

0 
 اى هد كا

 اة مل نمت ات تيصنلا مْضلاكعَستاَو دئازلا حر ط ىلعهاراهدمسْنس!لاق ةوسنعم

 95د-و 5 ست ع 22172

 عوفي نب ورع بن م ىلط حاطو د هيرب مافناو يجب رلاَّتان 3يثحأو

 ريمكلاو مودألا ىأ باور اب اذكر الانا لاق ريبخلا لك || الز يحةربرهىأثيدح فو

 موريانانأو هعسدى أ كماعطربحا لاقي و هو ملل ندماعطلاو هلسقو مادالاٌةركناو

 عمم اب للا وو ءىشنممّدقامو متل 1و مهللاريثك رم لحو بج انتأي

 ارسمي ماعطل ايتو همددشل امد رفا كلذنونعي هنري لعاوعت جا لوقت نرفلا

 ووصع م

 لاق رصشو أ تبنرواادناو هيعمد



 م. (رخ) ءارلا رح 5 ءاذنا لصف

 اذهل اقف 2ع اريح مههحاصناموك 5 هلوققلوشاب املعت تعسىردنملال اق اعل اريبقلاو 1

 ريسيلاو 108 قاسكلا لاو اتميساصاتو يكنوش نالت ظ

 ءانفم لاترد «ىلسكن ارباح رع ءامشو« باعثمدكاهلوقو هلعبئئئلاوْس ىذا |
 هم

 1 و 3

 رظسوذ ىأا راسو كرب وداع جدو ىريخضتست نأ "ىلا نمل سف:ىفنيدحتام

 هنأالا سلتا لاقبو عازر عا الل ىهو روب عبو ةمظعل دامي ناوبسلاو د

 اذا ل رسكلا همفركت او ةدازملا حفلا 50 ممسهلاوب ل اكو دون خلا

 دقو عاما واه نزع ةدازملاتبسشنمللا: :ريزغلاةقانلا ريشا و رسما و ,زغتناك |
 8 همد س

 ربت هعجو ردسلا تش .عاقلا ةريسشناو رامي يسكتاوفابللان عع اروح ترسخ

 والك م

 هبال ا ٌراَمَحَو تاو عجاو اضيأ ءاريسلا ىهو

 ءاملا شم أر رشطناو ءافسالا ىر تردق امال ةفصلصالا ىف تناك ن اوكا ىلعاه واس

 كي اوردسسلا تدنن .عاقلاءاريقت|لسقور ردساا ل وص ىفءاملا عقنمهبمه ضعي صخو

 ضرأو يوه ةرسكلا ٌحضوماََحلاةيتاواربدفناو ىراعتل اوىراعتلالثسعراتلاو

 هم وى هد

 يلا هس راش هتدحاو بع نمامهلوخامو كار الاورد كارصتربشاو م رش
 + تاع

 هعجحو ءاملاهمف عقب يدتسعات ءاراشلاو ناعشلا فردا تنميل لبقو ارضا

 س جو

 اهيف قس ةضور نطل ىف“ ارصّشءاربلنا ثدللا ميقدالب فكرا عقنةحب رو ىرابخ

 ةرشلا ىعستو رك شعبا اوحو كارالاوردلارختوهو ريدا تن اهيفو ظمقتلا ىلا املا

 : رعاشلا لاك اهرصشت رياح ريذلا عججباو

 اخ نمومالسن واسلام 5 كاهوعس رلاءاون كن داش

 نمراَبَسانفَقْسي هليل و هتفّص 60 و ةرلا لبست اريسحم ءاسملا عئاومنمرب 0 ]

 رينا ربما ةرخجاهيف تناكو حترتاوالامضرالا ناو ةئمأ هلهعس ىأ ضرالا
 د ءو 7

 ةوحر ضر ًارابكتاو اعلا ن أرامل بْن نم لملا فو ةرابح هندحاو ناذ نر رح و
3 

 دمنا ٌباودلا هيف عتعتت

”595 

 ا د د

 ل اقلك

 . 01 تكافل زاتس لغم 1 و 55 00



 5 .اريبخس مي لآاف ىلاعث هاوقو هتقيقح ىلعهتفرعاذا هريخأ نهال تريخبو ديا مركك سهالا»تربخبو هلوق

 || باءنمرمالا تربخو هلوقو

 هسيععم ما حابصملاو رع اهرابشأث د ذئمووىلاعتءلوقاماذ م ًاينلاربلتاهديسأ

 أداب ردنا نعدلاسمربضساو . هال هريخأو ا ذكي هريسخو اهيلعل عام ريت نارتو

 دي هتفعضت_ساولحرلا تفعضت هل ثمو هنري اوريدناتريخغلاقيو هيج

 ظ | يعمي ةبيدحل ثيدحفو ع نعام اوراسشمالاو 1 !؟ياو باو

 ظ اهفرعيلرابخألا نعلأساذار رضساو رك ارك لاقي فرعي ىأ شبر قربخ لربك ةعازخ نرسم

 رش فصوةفينحو ؟لاكو ريل اومكناو ريالا ومحو رباخ ل جرو برا اراخشاو

 ا ا أ ىلع نوكيتأالا فرعيداكتالادهو هدمسن لاف لع لاثم ىلع هيءافيرب#كن كذب ىف رح

 4 | ىديامو رحنا ةىرذيامناسكلا ءىنامعللا ىحو ساو خا و تنقل

 َ | مسيار بتكدنك را فالخربكاو هلصامو ةلدنبأو ىرديامى أرامل

 5 م ىللوقتئثلاب علا هلك ريل ردى لاو رورو - و الا ضرقن :وهودابلا]
 1 1 كاع موو دل رومي ل

 ..هارلا فرح « ةيهلاالناو هاا لد 0

 [ديس ةيجار 300 يبارعالا نبا اريخدا دزتامىأل ا ل
 ا ل سس -

 1 | ةيسلا بش 00 ءامسلا فري مش يقرا عماش معلولا ديزوأ نايصرخلا

 نحن ترحل لاق عضومناراحلاو ءالبركي لسا هسنمو ىتجلاوأ
 و هو 8-01 +2 وع © 082 8 -- 1

 0 نال را اما وب ع دمهّتلاو برلاوهو

 ]| ٌتريَحَو نوكياموناك اعملاعلا لجوزعمتلاءاسمسأ نمر (ربخ) .(ةهقلا هاما رض
 ا ا 1 0 م

 و 59و 5<

 ريشكست ن عاش نم كان امرها رابخالادحا اوكيرحتلا زيتا رب عاربخ هتعلأسا
- 

| 

9 7 

 9 يت ) -

 سدد ومو 97 م هدو < لى

 وهمه << وود هم 90ه < و هم م < زووم هدو صدءس ل أ و -هو

 هوم

 ادم يّ دلال نوع س

7 

5 

 نمىأ سهالا اذه ترمس ني نما هريختوهربح ا واربخو ةرو اربخةريخمربش دقوربدج هب هبا ]

 | ىألوقامأو ريكا َقْدَصلاعي_كَلعْن طع الىأ كرب نوح ال مهاوقو تعز 000 |
 ]أ يضالا طفل قع مالكلا عب زخأق عدل يي اذا كندي فريم سانلاا ثدحيو ادردلا

 7-0 وود < و 0 9و 9 ومو هدزو 5 عمد هدمو ١ موو وو ء

 ' ةريخو اري خ هرب !ل>رلا ثريخو رابتخالاةريملاوناسنالاةريسريلاو رخل |هانعمو

-2 -” 



 رشىوروىرهزالال اف اذه ففدكىب ىردأ الوهدمسنب!لاق تا هدلاريحو

 وو 95-هةع

 اوعيرج 8 درقنب عسب ربو رح أهللا بجوب ىذلا اذاوملم أل وق هد نا تعمسلاق 9 57 3 نءهدانبسأب

 و2 اد وه ووو 28 مه

 بهذديق سرفلا ىلعو ل عقلا ىلع قرطي لج راك نفلسطف نشل رلا طعب لو هلامدملا

 هللا ليبسفالوةصداو نبال جرلالاسقف بمال لاك رهدلا يريح ام لد .ر هللاتفر هدا ىريح

 لاق اهحتقو ةيئاثلاءاملاديدشتو ءاحلا تشب رهدلا ىريتءاوراذكه هتالسفسا

 هم اشي ؛ ورهداريحك نم لكلاوةففؤءاس رهد ىريسوةنك اسءاس رغد ىريح ىوريو والا نبا

 ع عرب حاملجج رهللاةفثيدحلا مات قءاج دقو لاق رهدلا ماك اانعاهفاوفو دره دس انسو

 لسنل ا ماودعضومل انآ ءادكل ذرجأن أدير هن ركل هءاسح قرعبال ى أب سال لا فرهدلا

 ءادلا بصي مهضعت نأ وعزوادبأ ىأرهدك ريح كل :لعقأالل اوةثبرغلا هيوسسلاكولاك |
 ومو هد 9 همم و

 ريحا لاق ”هلفتمرهدىربح اذ لعفأ اللوق وقد نم تعمم نس اون لاق و رد ىربح ىف

 ا كاد بهدلاقي لسثنبالاق ادبأديرررهد ىرح هلوقرثلافو هاكرهدلا

 تعءءيسولاق اديأ ىأرهذلا ىرسورهدلا ىراح قب وادي ىأرهد ىراس ادنأىأرهدلا

 ىذلاورعثلات شفخالاوهيوسسلوقلثمءاطار..كحب ره اوقب ىلارعالا نبا

 هنراكل هءاسحووردقفرعين أن كعالىأبسحالدار امنا انهما ارع نبا هرمسف

 ىرح در دىريبح سيت[ اللا ىلا رعالانب !نعىرهزالا ىورو رهدلا هو ىلءهماودو

 ىل#لاباغالاىربزادشنأو قرح ةعاجب رهدلاربحو رهدلا نمريكتامدي 7 رهدااريخو رهد

 رشكى اءاخل ١ تفي ريح لام ىلعادهاش

 ْ رك ًادقولا مؤ لكن :«٠ اس ناك نامت ى أر نماد

 جاهلا لاق عسب ارشل ريحا و

 اري رح اهفاوجأ ى ءاملا 4 اريخسا اذا عملا عمست

 الحرج دع رعاشلا لاك هقوسل حي رد سيلدترتمليقث باصريمكملا 7

 هم ىفاقوو ضرك 2 هو هوو هو همم 8<

 مدا و صر زغرصسم نج 5 مهر امم رشقلا باع ناك



 (رح) | ءارلافرح * ءاللالصف 0.

 هادو هيود د 5” 5

 اريحالاموالخأ لب هف #2 اركب نآهرس نماش ران

 1 | ١ تدبسعتلب اريحالامبر هسيلاَوَسف ةياورفو

 00 كارعالانبالوقلا ةيدصتبلعث نعورعو ادشنأو لير ريح لامهدحو فارعالا

 ارحم مهيفلاملا ميصأو 5 مهريغصايراماذا ىتح
 م 27#

 000 51 سو 5

 0 ارعصانل تتناك * انملكيال اف :وحدص
 0 ا

1 

 اجند لعلك راي او اورثك اذا سانلا كلذكو ةريثك ةريصقص ىأ تاريح ماعنأ هذ هلاقيو
1 

 | دان دا هوس اهيركد بتول را له مهف مهران
 راق دشنلا تيكبسنفلا لودسردان نموهومدشن ألاف "شاقرغ لع عراحو ىرخ

 نأدارأف ىر جركل ىااويسناكىراخاهيلاةيسنلا بيذوتلا فو نسا تقع

 ريثالا نبا لاك ثدد_لاىفاه 21 درركتو ةنك اسال[ تراصفءاملا نكسف ٌىريسَحل وه
 1 - 9م 23 م

 0 0 | اويجاب ةلومجملا ةيراحلا فوسلاو روباسم ةفورعم لو ةفوكلارهظ يدقلا دليلا
 3 هد 2

 بطش م بيشق ىراحلك ىلا 3 ايروهطاتمشا دال دات
 م - 2 -

 يي خامثشلا لاك تاير لاح .رلا كلذكو فوم كاباويتحا مهنالوقو

 تايراحلا يعشن مان * تايرسلاون ماناذا ىرمسي
 ع ص 9وتتلو سب و 5 8

 نوم عزا لاح رلااجبني ريةرلابل معتع وطن طانمن | ىزاشلاو
 نوم يدع

 عيناجسهلا لاثمأ صئالق ىلع 35 هقعاضتابراحواقرو امه

 كانا دلني كلاملاك عضومةريكتسم او
855 

 برآموسلارخا اسوس 03 عارم عافت معو

 ةم ب 5 5 هدي ع < 2 9 ةهرو هم

 1 قدزرفلا لافا كر ن مة فرد ربو رهدلادمأىأرهدىريحورهد ىربح كلذ لعفآالو

 را اماومتلسا ثدغلا نم ىلع # امه انيك امعسلا و 0

 نان هيويس عزا هخانبلااذهلةمزالءاهلاوكاذ فكل قدام هتونوكينأ اروكدقو

 1 أرهدلا لوط ىأرهذلا ربح كت ال ىنارعالا نبا حو لباب نم ارداننوكيذ اذهناك

 راحو



 باهسلا نمريخمل و هقيربدي دا بكوكو لاك عطقن. ال ىذلا عادلا ريحتسملا ينارعالا نبا لاق
 » هلاوربكت ثمغمج كرب دشنأو ممررلا هقوستالوايصءاملا بصيهناكمح ريبالىذلا عادلا ها م < و

 لهاوُّلالَمآلا قمن 5 وللا ىَدررسم ف حامرطلالاقو

 و هس 00 »2

 3 مدل و ةلاهالا :راثك هر ضسيورمو دولار اهلاو حربي الف ىدرلاريضتي دم رب ورجل لاق
- 

1100 

 نيلدهلا ضعبلى ءراشلا دشن اماماف اه«دواماعطت" التما هنا تريكو

 شالا كريو قع # ابخلا ديد تمرصامإ

 - ت0 :

 كاسل ىَدتلا اردت 5 سنام

 ةمرلاوذلاق 000 ءاملا,ةرم ةضور ىنعهنأف

 < هوو < ةهمد

 ئةدخؤود تملا لسغىفنيريسنباثد دح ىو راحلا ىفامدارأ 00 راما ضرما ال ا 5

 - و < 7

 لصأو ءاملا هسفعمتج ىداار اهساوةراح اريثالان بالاك ةحجركسوأة راح لعجيفر دس نم

 را نم ندألا ومس كليف ىهىل-.قو [عفدض نذالا راحو ةدئاز مملاو ةفدصلاةراخلا

 ةراحما لمقو راطالاتةتاماضيأ ةراحناو عملا رهاظلا اهفوج نذالاة راك ل قوام
 عرف دو ين قي ل ل 8

 مفلا ىل رعآنم هسئازفلا_فلخامو نانا ةراغاو عسنملااضصلا لوحامو هو نذالا قو

 - م 8و و - و255 ومس < مه وءوم

 كلوا 2 ةرامماو فتكلااةريسعك ىفىتلاةرقلا ةراحملاو ميئاسحلا ىلا سفنلا دفنمةراحاو

 ناسثالا نمءاهريشي راختاو نيدخفلا سورامهفرود,نادللا ناريدتملا 'لرولا اسر تاتراحناو

 5 5 07 - 004 7 23 17 2 ول

 قيرطو نطابنه هف ىلع أس رفلا ةراكحت ىلرعالا نب راطسلا كد ثدحةيادلا نمو كلا
 2 <95 876 1 ىو ]هو

 لاق هدفتمني أىرديالة فاسم ضرع ىذخ يريم

 5 هر قمض يك رب بحال ىف 5 هريعتسم هوديداخألا ىجاض

7 6 

 لاك لهالاولاملا نمفكلا ريخلا اورو امانأ هلزنا ذك اكمواذكن اكع ل>رلاراعتساو

 ةممص يم واد اس .2 63 ويب و

 و 35 ريحا نمنجرل اذوعأ

 ريمك لاماذناكى أ ىلعت لاق 03 2 35 ىا ارعالاناهدشنأ لوقو

 8 نيج 9 س

 لوقتواهنبا صقرت ريسج نمأها تءمم«العلاب نورعوت أ لاق لهأو لوحو

 )0 برعلا ناسا 3 9(



 ىراحنىأتاراشملاهلوق

 89 رشف اك ةعرزملا ىفءاملا
 يىجعم جإ س ,وماقلا

 (ربح) ١ ارا فرح« احلا لسف ا
 سد د جسمصو ا وريعت” روث م9

 لاه بر رلاعتأ #3 راس ىف بانة دعص

 8 لال . 1 .

 وردا عفترملا ط_ دولا سحشملا تاكمملا وكوب العا ضرالا تابعو نمةسفش>وأ لافو

 : هت ع 5 كح 2 37 0 ل ا 2-0

 هيو رلوقرعسفت ىفلاق دسعابأن االاريح لا يالونارو-وناريحهعمجو

 اهرع سعت :فالاوهاهلاك الومريغدحأ اهلي لروح عجب تارا« قردلا تاريح اهام ذا تح 2#

 لاف رئاخلا تيان نين اس>لمعتساو ةنمس لكفاضيأ كلذكس يلوهدسئ الاف تبملا

 همءه و ”<ه ء 2

 رقعلا ةحاسب ورا موي «انلتزربدان 200 : الو لاّعف

 دل 1 ينام #23 كام اهب قال كن

 7 هك - 1 - 2

 00 0 ىو 0 ء "ى : 0

 رن 2 او ًاطخوهو ريح لوشتةّماعلاو عساورب احرادإاهدهلاولافو نارو-وناريح عجاو

 او عقجاءانملا هسفركو المركو ءاملاءناكملاراكتشاو ءايشالاءذهدحأبت مسلك

 هاندأىاهاصقأ عجري همفءاملارسسك هنالاربت أسءاملا عمت ىعسامن اوعتجا ميغلا ىفكاملا

9 
 ٌضرالاتريو ثاالتما اذاءاملا,ضرالاتريسكَو كور هي حاملا .٠

 موزحن اهينق قلاو فاز ا ةمراردلا تسكت ى دسللاه هترثكل

 خل ا ةأرملا باشر اكساو عناصملاٌفآ ٌدلاو تارا تلاراددلاو ءامت"التمالوقي

 ظ بي وذو لاق ةياغلا
 و < وم ءاه 5 ٍْ وهمي < 00 20 2

 اهباهأواهلعب ىشجاةلصول 0 اهتدرا اواهل اون متفطدق و

 مص حو ل هدو <

 اهبابشرامه اود ابى #23 تمرس 2 اىلف ماوعأ نال

 .هضالا لا بابشلاءاماهيفىرحا ايش راكتساو نويتالاج ا.كتتمّرت ىرنءا لاق

 ةأرماحيرفرك دواس لا ةغيانلا لاكو ءاملاريكتياك اهيفدّدرتو عقجا اها راها

 درلا لملاك ريس 8 انئاحْمأَتْسلَت اذا

 1 ٠ "فاو لاه ىرهزالا ةهج هن باسل ارح و ءاهسلا ىف رصف ةرطملا عمأشني مم غااربشساو

 و و "5: 2-2

 رب رحلاقو ريم وربجس تاق داكيالم ادب 000 *
 يب

 بكوكلاركسم بكلامك #3 0 رودعلا قذقامع را

 0 20007 ل



 ا يع

 سأل اًقةودنع ىلءو ا ا ًارفهيفانضقلت ب روش لقتال

 ىشعفْئذلا ىلار انا ذارحكو انارتحتو اريح ةريسر اك هرمصي راخ (دح]) دوجوم تيفو ||

 انأهنريحومرمأ ريس ىأا ريجو ةريحر اك راحو ءاسسلدتب لراحو راعتساو ريكو . هرصل

 رثانرب اح لدسرف هن الد لاحرلا هنعهللا ىذررعثد دحىفو ع ئنل هجتيرلا ارت 9 احلحرو ريف

 ىريجس ب لاو ىرامحس موق نمد 39 ناريحورت "احوضو همفىدتبي فدك ىردءالهلهأ | قريختم ىأ أ

 راس هلا ريملاو الا هز دقو اهر اسدنرب اهراسءامدأ ىشو ب وذو: لاق كرت اادارأ

 06 .(رح) ءارلا فرح ٠» ءالالضف

 كلاهلارئ ايلاواهنودلاحىلا | يلع ناكل اح نم عجا رلارث اما داسكلا نمو لالهلا نمت وكم
 هبا <و 2 -2_- 93 72. 3 عا 10

 هدوم ء

 00 كو رات ا ماشا ودبل تا

 و اي هءو2 ,و - ا < -

 ا ع هر #2 رم ابرام ىارلالاق

 42 هه 2

 تاليف ندر ءاعقنوكي نأهسلا سني ام برقأو لاك كلذادب لفل اَ لق اقرارن با ةغل نم
 ضع

 هم نود نددو 2و سس و «”ههس

 ع هه جت ثوم ق5 و سر يلا 8979 هس

 اه

 مهم

 كجم -

 لاقب عسا كا ذكو كت كم كلوقكسم ةركم ى ىرتح كما كلذ له فتالىفانعللاا يكسو

 حامرطلا لوقو كريس مك ةهما كالنار ١

 راَخاَهم و عدااندد رت اك يره بولا ىطك دنعبلاىوطي
 و5 سته ومو

 هد دا 2 هو و همه

 ناعثدشنأ ددراريسخت و رب "ايوهق١ابملاراخو ب ريشا ع نه ريال تاريح #3 لاق

 دود وماق 7<

 م #3 7 د
 -- 3 0 سم دم يف ا سس

 هسه ذ هَ

 روك ه-

 رسال اذ_ه يسيرا سال لسوف ت21 ناو قر

 سنان ورغم باخ ارئاحةرضملابو هرمأ فركوس ادت يلف لضاذا لج رلارتحتو ءاملاب

 فئالا حرطو ف.فختلا نون _.تس دع دشن اعل نولوةب اريلسا همهنت سانلارثك ًاوهيفءامال

 ل اى هنمحرعالريصمقءاملا همف عمم نامطملا ناكملار“ ع الدقو



 انياب جو سار كني يح لاا ا

 (روح) ءارلا فرح 5 ءا1الضف م. ع

 3 ”ارضاغفلا هاشاراصو 03 ىرواصمتت : قلق لَم 2 |

 و -

 وى -ه

 رواها لاقي ةركملا اهلعر ودتىتلاةدىدخلاو زواح نابت نكف ئزومأ ىلعّند رطضا لود

 ودس 6-95 و و

 ةديدلاوةنهااروحناو بديدل_ح ١ نمثاك اعرود لا هملعر ودتئذلادوعلاروخنا ىر هوما

 تلاشي نا روحنا و زا ئاذوعروخناو اعريسغو ةقطمملا فرط يقع زرالا ناس لاهيفر ودي ىلا

 2 ا ا

 انهبشتن يملا ىلعهنارودإ اروح ىمنىرعزالا لاك ايو اهيرَوَك نيعلاام طاش

 رس ص و ع ءو

 ةبادلا نيعروسو للا فاهعضمل اهراد ا واهأ“ .هاريوكةريسلا روسو هيرادتساوت :ركملاروعع

 ضيسب اهع_ضومنال كلذبَت دعم“ ارو ااه لاقي ةمكلاو اهبصيءادنم كلذو قياهلوحرج

 يي

 . - .٠ 09 ع م1 2 4-3 9 < وة -

 سم دؤس ءاادو

 00 نيرا تادرفو هين

 | 8م د ىء.جموذ يت”و هوه

 ىو اهرادأَةَك هاوكه روحو عجرا ذار .و<را+ نم ىهوةرودمةنك ءاروملا ةديد<ملسو هملع

 اورظنفكلذ اورظنافءار وح هتك يف 22000000 يبأ لبكي ريش اال هنأ ثي دجلا

 هه كذ < ع لرسم و

 . : 2 ا

 9 وهم <

 ةقد- 2 ةسحاّنلاو اي معن تاني نمثل اثلاوش

 ا
 كلش يدلل لاق ناكر رو عجلاو مظعلانماهو وأ

 ْراَحْااْسأ يصل د نماصنل(عاوقتأ

 اهزكذْبث_دو رحم نانفاضبأ ةجرتلاهذهىرهزالارك ذوى لكى بعرق ف دصام:اكىأ

 ةراخاو راطسلا كمت عضومّو ون ةراَكو فتكلا عجرم ةراَاَو كاهاضيأ

 ناصقنلاةَراحتلا بيذبتلا ىلارعالالثمعلا أن عامهالكربعنلا مسئمةراحتاو كيما نطاب
 و و دو ا هرت وءو< و > و2 سس ْ

 كلوق نم مسالاروملاو ةيحيرلا ةروتباوناصقتلا روخاو . ةفدصلاةراحاو ع وحررلاةراحماو
 ١ يل ا وه 2 ع 9 2 0000

 :رجارلا لاك ةكلهلارومل او قيقدلا نمش ث درامئأ أ ثتراج ف ُةنحاطلا تنَمْط
 دقادهرب اد رب احنالفو ةدايزالو روجرثن فىاةدييعو الاد « رعشاموركرسروح الركد ىف »| 0 رق رد 1 52 2 3 ها 82 هم 2 3 9

 - ا م و نا ١ 0 ها

 سل
 َْن ىكإأببر

 : ل 0ك يصل يوك !ىعن وأرق

 دايلطاا ب ليم يت

:. 0 0 
 3 دي" 3



 نك فشيئا ف نري نيش كدب يي

 0 (روح) ءارلاف رح # ءاك الصف

 رضا ىروحألا تبسكا عابر 3 0 ةشعاهتم بات آلا 5

 م2

 و ءل

 بلعثتدشتأ زاوش اه واهضاسارّمملا ار وكلا و

 راوحآلا الو مبنيا 00 لزانمو لزان ده

 .٠ ب 2 1 :4 6 5 9 مم

 عوصملاّ< دالار ودا لمقو ُهَمْلسلا ل قو طاقسالا اهنملمسعتقاكرلا صسلا دواحلاروُخاو

 ىةظ2و 58و ودهم هع و 0 2
 روح فت ومروسدقوراوحأ عج اوةيظر رب تسل »أ ار ادواحلا ىه ةفستحوبأ اكو ةرمح

 نزعاشلا لاو روحي هتئاطب
 رك هدو دود ع 5 9 ورع د 3

 روحا هباوت 1 اك قلع هقوف اسمر لا

 قرابلا بلاك مصيب حامملا لاق روحة دحاولالالسلا اهب ىّتعي رج واج وا ىرهوخا

 27 دوئددص

 اا 5ك و 0 تابعي

 ٍ 8 10 3 مد جه هَ

 ظرقلاريغب دوال نم غداموهل قو نأضلا دوابنم نتن دواج ىهور 0 و
 2 4 2 ع ع

 ذاوتوقع دنع ةك دوت ربتتالاواوط ا وراوكعأو نان لعأ اك لعب لودلصأ ىلءءاجامدح ا و هو

 0 ى -و 3 3 ع 00 3 ا مل ا ا
 هعاسراوحوه لقول. صفوهف همه نع لصف ا ذاف ل_دفب ومطقي نا ىلا عضوي نحن مهقاملا

 20 ت اع 8 2 7 وى 5 م 9 ع م. هه

 ْن اوقفوكلاعفو لاعفنيباوةفو هوسسلاف امهبفناريحوةروحا عجلاو ةصاخمما هك

 6 3 2-3 0 ل 20 5 20
 نعءاسهلابى الاوقاقروق اور لوقت برعلا تعم-ريطت هلوذارو>اولاف دقول اف لسعفولاعف
0 5 : ٍ- :5 

 ا ه ع : 5 2غ 1 و سو 5 ِ

 ىانعابررحأمهلل برعلا ضءيلاقو ججيياملوليصفلاراوحلا تيدهتلاقو فارعالان با

2 
 هلوقو اًناريحانعابرلعجا

 وو 8 هه هم م

 رورجسانلا ىدب ايرا وحهسف د مكلظ دامو توُفاَضالأ ا

 ةديدماروخماو دومت ىلء دومة فانراو موشك مكملع موسم مونوهلاقف ىارعالا نباهرسُف
 مهضعب لاه حاج نلا لاكن داما عيجت ىتلا ةيسشملن ا اضيأ ىهوةركملاو ف اطخا نيب عمجتىتا 34 م 1 5 ٍِع 2 هو 2

 .٠ . د -ه ِ 35 1 5 7 --53 ىو

 هبارودب هنالرو<#هلل.قااىل_هقو ه«تعلاز ىذلا ناكملا ىلا عجريهنالنارودال روحت هللق

 ع و 0 ع 2 ا
 باع هدشن | هلوقو هرواكحت تةلقدقدرم!برطضا اذا ل>رلالاقبو صضس ىت>لقصم

 الا و طنز نلاتخا



 (روحأ) ءارلا قرح #3 ءانللال صف مّ.

 اسس ل1311 __ا0ا0ا0اه#“غثدهد>“8#8ش5_86ةآ_

 مالسلا ممملع (:الرانست ادي بضعد صخر ىا ا [ةرصن غلام لكومدسسنبا لعأ

 رك ذل! ىلاعلاىرا وطار رطقلا فك ْ وكسب دى دب ردئاهدشنأهلوقو

 باحصالل_ءقو ريب لان : ةهشايوابعورب اك 3000 راوحلانادارأاتا

 هلوق لص اذهو صاَسلا كاوكاو نيَراَصقاوناك مهمال ضاسسلل نونراوحلا مالسلا هيلع وسع

 هراصن أو ىسعءاصاخلا فاك م منال هأد,ناك |ذهو تمن مىراوح ريب زا ف سو هملعدلن ا ىلص

 وهوامتور وك ىأ باشا نواس غياوناكممنالنيبراوحاومءامناو ضسيتلاريوحتلا نمدلصأو

 0 ناك الف لاهءاشب تناك اذا دي زاوحت ؟ض ا متهلوق هلمو كراوخ امكن ا هنمو ضينسللا

 رصانل لق سانلا نودهراصن ناكر نويراوملاالؤههرصن مالا هملع وانسن ىلع يمنا

 16 1 9 9 . 7 ًٍ - 0 جوي ©« و1 9 03 3 0
 ىورو هباعج أ ةصاخ مهوراصنإلانونراولاو كلوب ايش هّرصن ف غلاباذا يراوح هم

 8 تس 8< 389 سد سس سل ل

 ىروحألاو ىرا اوحوهف هنول صاخئش * لكو صلال ءئشلا هلصأو مصانلا ٌقراولا لاق هنأر

 تيمكلالوقو معانلاض الا

 اًرَعرء يح اهروخىلا تدع ا اي اطل فنون ةقوصرهو

 - - - 2س

 نوت ورانلانةامتا ةراحلا ىثو فضرب تحضن [ىلاردقلاةفوضرملاو ردقلاَديَر ضان ديرب
 - مل حمس

 ل هز ” هم

 ىدسالا شوهلاولاق ماسلا ةَشسمدرو © ةعصقو صا .كاراروخالاو ست لأ

 ود - هر 2 سور سلس 9 يس همم و ء نب وو <

 هروحنا ةسضكلا فلح نك 5 و ى درو

> 9 

 هلب ارحتو هلامةعاضأ نع ءابنتتناكو هنأ سها ىغوةدرو مخرتدر وو ىربنئ | لاك ل 0

 ءاكلل قءاهت طال مالا الوعر لاك ءاضسلاّة وروما ىناجلاق ىرهزالا :كلدلافف

 ق.قدلا باملوهو ضال قدقدلا ىزاوملاو ءاضسلااهللاقيةيستخروكلاو اهقو رح ضعي

 ئأماعادلا نروح امةح وتغمءارلاو واولا ديدشتو مضلا:ىراوشلا ىرهوملا هصاخأو هدوجأو

 ىذلا اوهو رو ندعو 0 : اى روح اف هزوسو قبقدلاروحدقو ىراوح قيقداذ- هو صم

 سادرم نب ةدع لاك ىرقلا لهن ممعانلا ضسالاىروحآلاو فص دءاملار هوجو مسسم

 وس ىلاب فورعملا



 4 (روح)  ءارلافرح « ءالالصف
 خس 3

 ١

 2 0 ل : 3 منان دل
 نه نال نعلاروحءاسنلال تقاتعغاو روح مداى فن سلورقبلاو ابطل نيعال ماهل

 رقبلا فاذه نوكيامناومهلك داو اداة دحم ضاسلا نوكين روما عار, ل اكو ريلاوءامظلاب

 هان 00 را ا 9

 ريب د اج ع -

0 

 اهتنع روح كاذيدصتتيال“ 0 ا الا ىلعف «*« ريا نيعلا 8 23

 نوتفاظتب بارعألا فق نءنهد _عابتو نوضاسل تاير اوراصمالاءاسف وست ل رل ١

 م هووءم 5ك ءد هم

 بهي البلا تح نمناتفتاذا د ةبطعمتانرا وذا نات 7 لاق |
 ه س٠
 مس

 لجلال ْ

 و #«: و2 3 هم هومم 8 2 92 |

 ا 0
 حراوملا فوسسلاوىراصنلاحامر 35 000

 و م وَ - 3 3 ع :

 ناولالاتامقنلا ءاسنلا نمتانراوملاو اهدالب ىهو مورلا ىلتامال,ىراصن مأشلا له 1لعج |

 2 0 000 . 7 1 يسار 5

 « روح تار و نعاب و حءامتلا لوقو ر و2 ىراودلا ت>اصا ل.قاذه نمو نمخاسا دولخلاو ا

 2 ا 2 5 2 7 5 2 ا

 ةنحلاىفناةنملا ةفصتيدح وو قدطادا اوستاديد ثلا ضاسلاتامقنلا نيعالا ىنعد

0 

 منيِراصقاوناك مالم مظطسستل وراَصقلا نو ناوطاو ضستلاو ريولا او نيعلار دول عمم

 دقزيزلا ءابنال وه صَنو راولا مهضعيلاكو دا - مج لكو رصان لكراص ّت>ىلغ ّْ

 لئدلاولاه ميتوفصوماللام هل اسنالاناسلسنو:راوللاحايسزلا لاك

 ىامأ نمىتصاخى أتم 02 9 وجو فعل ا زا لهو هيلعدتنا لص نا !لوقكلذ ىلع |

 نيذلا ةغللا فني ر اوما لي وأتونويراو> لو هيلع هنا ىل_دىبنلا باصصأو لاك ىرصانو ظ
 و 0 هم 0 7 و ” هع

 لاق ريا باسل نم قع هنالدن ىم*ققدلا نهىراودلا كاذكو بسمع لك نم اوقنو اوصلخأ ا



 (رو>) ءارلا فرح 03 ءاذاىلدذ 41

 ل

 روفر وحال 0 رولا عجيراموابا وج ىلاراحأ فهناك ل وقتو بواحضل اًرواَتلاو ةيواحملا

 ٠ [كبلا عج ريههج وهلا مركىلعشي د->ىفو ةقلم سا ىامراصساو ابا اوجدرامىأا راوحالو

 هيدارأ لسقو اناوجىا اًروحىلادرافهتلك لاقي كاذباوحىأ بامدعام وجاكاسإ

 أ لجرلا ىربنأ ل شوي ةدابع تودح هنمو صقنلا ىلا عوج اروما لصأ او ٌقافحالاوةبيحلا

 ظ م الا مكيفروحالدأ أ دبأو هداعاف لسو هيلعهللا ىل_صدخت ناس ىلع نآرقلاءارق نيس نم

 راسجلاب عفتنالاكنآرقلا نم هظحا < عفتني الوربخب مكبف عجريال ى أ تيم اراها بحاصر وع

 5 2 2م و ع تن 9 5 2 1

 نوعجارتب ىأذو روان معو درب لو عجري ل ىأاءاوجرحت لف عطس ثيدح فو هيحاصتمملا
1 2 « 

 0-20 ومص ور 3 ا ودمع و

 ردصمةرواخ ا نمةروخاو هرواحدقوة.طاخملا ىف مالك! او قطنملا ةعجا ع ةرواحلاو مالكلا

 ع 200 6 0 17 و

 ا و ةروختاك ةرواشم ا نمةروشلاك

 نتياع عل هدوم نيا تب

 مكلف ن ماهر وك 23 كروت ىذة جامل

 هلوقو ر اها عأو وخلا فيعشاناو ريخمنعىلا عجرامىأةر رمعمل عي تءاسامو

 ه7 تيت” 9595- 9-2 وم هس و ذمد و - 2

 دمت فك هتعدوتساورانلا ىلع #* هراوج بطل حوبصمرفصأو

 رادساو وعلو يتلا ترطنى اال ا و در ابا عوز وح ىورو

 ةءو < ع : - ههمودو

 ا * اهلوق_ 0 األ ئامو

 «هءهم عقءد

 ضامي تأ ولاو هبف تن ىذلا مالا ىأ كرو ضنا ب باعث ىو ءايشالا نمدارأ

 ارش دمر روما لق و اهيلاوحام ضس واه وفجقرتواتةدح ردّت تواهداوسداوسونععلا

 < هو

 ىغستال ىرهزالا لاق اروح ءامدالانوكمتالود سلا ضاس ةّدشفامضاس ةَدْشف هلقملا

 تيمكلا لاق دسمان ولءاضم اهيناعروح عمنوكتىتحءاروح
 : 2 و 22 5 قثروعادو مع

 ارارو>اوةرَعرعلَ لاف نك نعاسلا كرو دق ءادو

 نيعلادوست نأر وحلا لبقو مدشلاوةلاهالا ّضاس رارو>الابو نايتغلا ٌتودةرَغرغلاددارأ



 26 #0 1 هي م د ال و اح اح بام 0 ا ا ا رثا يي 0 كا نى 1 اديس ىف 00400 025 ل اك 0 ا مع ا ا لا ل

 اح (روح) 2 ءارلافرح * ءاملالصف

 2 5 5 ِء 8
 هصعن وابل ضقت اداة مامعلا روك نمذوخأم اهفل دع ةمامعلا ضقن نمواصأو اهح الصدع

 3 2 : 2 ١

 ادهن عمصاع لمس د سعون !لاق نوكلا دعتةباورؤو مضلابرودلا كل ذكو ضعب نمبرقي

 لاق عجرىأ كلذ نءراق-"هل جسةلاح ىلع ناكهنا لوب ناك امدعبراح مهلوقولا عهست ل لاقف

 اكن دعب ءانعمروكلا دعب ةعاجلا نءجورشناو عوُسرلا نمهتااءذوعت انعم لبقو جاجتلا

 قفز اهصقئاذا تما عراسو اهتلاذاهسار نع هتماغرك لاقبةماجلاف قاس

 هسهأناك اذا ل جرلل ب رضي عوجرف عوجر وناصقن فناصقنهانعمة رات روح للا ظ

 رعاشلا لاك بال ريو
 ه مو ووو مىوع 4

 روبقلل دراج ماهك سانلاوتامد دن 'نماعون وس ْن

 و هدو

 اهعزتناف ىّصلا سراوفلا ديزبثاغتسافولبا سارا ٌأعص وثب ناكر وميطخلا نبعسس لاو

 هح دع لا ةف مم

 ريسعلا ن .ءاولانأك اهو هلأ #3 اييببل اط د الولو هلال الول

 ءومو 5 2 وم 9)دوءو

 روح موقلادازو قمل 00 افضل فيش نع ءاواوعتساو

 5 وقو هوعاساو عطني نأ لسق نماهجلا اوك أىآمحللا حاضنا ىف غلاب الدحه

 روحت الخف آر ءالانا قبب مذلاو بهذي لك الادب كنار روحى موةلادازو قس مدلاو 2#

 ةراسحلاو دسفف اد اص ناكوأ لصيال ىذلا ئذللالثم برضيءاما قش هتعمسا ذكع لاق راح
 ىاروبو رو> قاكناو عوجرو صقنىفىآر روح لطابلاو هف فراح هور وح ىذلاناكمملا 2 4 ا ل 0 6

 نالفرو عام ءالا 1 هيلع كرما دبك أت دنعلاش ىلاهنا ةداحاالوةعن- صريسغفف

 مر موس

20 

 ناصقنلا ف ىأرونلاوروملا ف يهذو لوالاابوصتمراوبلاوراو ول |ىفنالف سهذو روسامو

 102 : ١ 0 7 2 3 عا .

 روكاو عودجرلاو ناصقملا فاد لكو كالهلاروخاورابو راحدقو رئابرتاحلجرو داسفلاو
 2 6 هدوم سوع لد اء 4

 اراو>و اراوحىلا عراف هتلكو اهريوكت نععورهنالةمامعلا ن مروكسحلا تدتام

 و هع سس وم 42 < قمرعو

 هات رحأو هدرةباوج هملعراحأ او اوسع ترو ثم نزو "املا مذبةروحوارب وحوةرواسحتو

9 
 درا امهراوحو امهروح تعم« لوقتريوَا ةرواحنا نم ممسالاو ةملكب راح ا امواناوج

 )6 برغلا ناسا ف 2



 لصالاءاذك ةرزنا هلوق
 قتاطبضو مساع

 رقما جتفونونلا نوكسو

 يعم مأ

 رشج مبصلا ىارىتحدكفات
 ىرجعم تكا
 ءيأ

 4 وو تشل ا ل ا
 نأ ' هه هلع 2 5" 1 -_ 1 0

 للا ارز .ءنللضأ هم
 ه و ساس ه ص هع هويام عنو و2 مهو ه5 و سدس

 ما م.
 نم :

 6-00 تدصأاهلاىوأت #3 هطغسوهقحوهرودع> * هطعسو طساو حن اكو ل

 لب وطقوراقىهدرغلاتو لا نفل ديف اب را هيرو نارعال ب

 وس هس ه ةهي ه 3

 ةرود لاو رود نمل اور ود لاو ةريدنملاو ريدنملا (ردنح) ةريرذلا يف لعب

 مث مه

 ىلعح مهلوقدنمو دو ًاةريدتحلاو ٌةقدط اهلك لادلا مضوءاخل ارسسكي بلغت ن نعةرودنملاو

 وس م52 و و 565

 اورو د اور دبش | قرهوللا رظنلاديدحى ةنيعلار دانس هناو هنيعردح ىلع

 س موو 212 7 55

 ردقال وهل ةثكسد ناك اذاهنسع5 در ول. .وهنسع و رواج وهب :رد مدح ىلع وهلاقد ةقد_طا

 َبصُب هتلعجاذا يعتر ودشسو يع ةريدح ىلعهتلعجلاقب ءارغلا لاق“ اضغيهيلار طن نأ اع 2

 ردقازاوحا .(رقز) عاكن علب نتبعتوألا .(دزنح) لن
 رهثدشنأو سانلا نم ميمدلا

 رقاق رار

 عوج رو (روح]) تينبالا دا زل _عحالةنك اسما تناك ذا نونلا د وسسلاف

 جاهلا لوقو هبلاوهنع عجراروُحوءراحكو راحت اروح هنعوئنشلا ىلازاحئشلا ىلاوئشلا نع

 اهتوكسل اهثذ_ولوال اواولا نكساف رووح الري فدارأ » ٍرعّمامو ىرشروح الريف *

 ةصخضص تسلا اذهىفةعاف الءاّرفلا لاق هلوق 5ةىف "راصالو ىرهزالا لاق اهد_عيةساثلا نوكسو

 موو : 2 0 ريو سو مم

 اعدنم ثيدحلافو عجيراروحو ار رو-رو< راحىردوملا ًايشهملعربجالءامرثب فدارأ

 اهتاسفةشئاعشيدحدنم و هلا ب ستامدتلا عج رىأ هنملعراح كاَذك سيلو زفكلاءالج را

 روح أت يشل عّضرلا الجر تري عول فلسا اضع د دوس هّدمو هيلا ع مع اهتفشح أع

 ١ موس 2م
 دسللاك الاخلال رت ولو هعجب ع ل نوكيىأ هاد

 و «#ث ر وأ وض
 عطاسوهذا دعبادامر روحت #2 هْيوْصو باهّشلكالاركاامو

 سس يه 7 2252و

 ربرحلاق اح اصاهراحأو اهعضومن متعحرامم "اك ترد ارو ةصغلا تراحو

 تاس وو ب 2 هسو سو < ترم 9وس

 هريس الة غصم م حبلا « ىَصْلناةَصهاوَنبا نسعي

 و يدع ©

 عوجرلاروتحاو راسلوا ورعوأ «اهريحأالهصغىرمعل كلو * ىرهزالاد_ثنأو

 ثيددحخلافو لا ىلا لات نم عوحردهنالةدازلاد هداسقنلاروُلاو راك امدعنراح لاد

 1 رز رومادأسف نمهانعم لق 4 ةدازلا دعي ناصقنلا نمهانعم ر روكلادعب 0 ريكا نمهللابد دوعل

 ملعل



 ك6 (رح) ءارلافرح هء ءاللالصف
 هه- نيج

 رب 'انطلك اونو 1: ىدح 0م ورا لو رئانح ا هعج ىارعالا نبا لاقو ريل

 ربو النسوقلاىب مهو ةريتنح عج ى ىه لو هيلعدنا ىلصدتنا لوسر ل | ايش تسل ذوكعفنام

 م ىدو هو 5 ادن سرع عدم - هدد 2

 ا هىرهزالاركذ دو كروهظ نحت ىح م دبعتول ىأ ةرينحوهف نحيم لكودوةعملا قاطلا لبقو

 ةينبالا لاذ مكعفنا مر ل ا يسرا والاك اونوكت ىت>جيلصوالاقفثيدخللا
 مد < 85مم هو 8ةس«وص 5. مو --

 راحو سوقا ةمكلا ةفطعلا ىهوةراحوبغسصت ريما نار ءالا نبا قداصعرووةقداص

 355 م 79 مو

 با, سايعلاوب آلافو ةروم>اب لاقيفناسنالا اهبهّسّتب ةهمدقمي وددروتلباو اها عنا

 اهيإ 825ه

 قاريسل اةريسفو هن وبدص هيل ثمود داق جل ءاقعلا هيشنتبا دروسا لو

 ملعأ لاو ٌقيَصلا رع ادب ردنا ريغصلار اش او ريصقتلاركسلا و قيال ) رانح)

 5 مدوم 51 707 دوم ىكم هم 2

 فرحا ادهرثس قى :رهزالا لاك قيَضلاُ لادا ب ىراسجو راسند- ل--ر (رانح)

 000 عشا وح اقثلا ٠ نمد آلة صاغ 1 .وام دومه راس ع ردنالةرهجلا باك

 م28
 دعاس بع

 ردح ودع بريل اهتمشاك ةقئلاهمدج ملام وأب رلاردقلاهقثلامتمددح وأم واهنع صعش نأ

 معد هم و 27
 ارك ندر للا اي نت مناقيطُورخحاو قادوا ( هحا) 3

 وقلما فوعجوه لو ددحي ث يح ةَمصَْعلا سار
 لأغ دك سو ص 2 عبو دو اوهو

 ةومو- م هرم تت ىام و < وت

 رح اًدليامو قارعل رست 5 امك ناموس

 وم عد وز مو

 ىلا صا ىأمسهب وات ص خشي ع ٌرغلا نأدارأ نيم طاكرج انا ىدأب وألا ذاىلاعت هلوقو |[!
 9 - ىو

 ممم

 ةيدلا هماعلاق هنوصيصب سيرت جس رش ل د علب مدلطلا مهرجانح

 ب واةلا تغلب وهمو رحاتح عج وقاد حي اح نمائنانهارتثمح ةدلغلا سس ًارةرحل 1

 وود 26 58 4 7 00 * مهدد + ع 2

 وهو رو حلاو موقلدلا ق لاف ىرهزالا اهبل! فوخلان ماهعضاوم نعددع_صىارحانحلا

 ساق 7 موس

 ءىرملاو موقلملا عفة اكصزا ا ماقو ءىرا بارع لاو ماعطلا هبفىرجال سفنلا ربت

 9 مصب

 ةغبانلا لوقو نيجدولاو

 رجانحلا هايس لك هزم 7 قس عاَلاءاملا تادراولا نم

 نابلا فبيصي درا مجنلج رار ناو.حلا»هببشنلا عرج انح لخلل ل عجاا

 و هرمو >2 و .2

 ٌرغماو صواعلا قدصتلا لاقيو ري : يتلتكلا رصتح لاقي قديس "ادخل لبقو

 هدشن أف ارعالا نبا نإ بلع نعىرهزالا تراس

 5 ”تءورض

 ءايلابلصالاءاذك اها هلوق

 هنأحراشلادافأ و ةلخوملا

 قىذلاوةلمكتلا فكلذك

 ها هملثملاباه انت س ,وماقلا

 موومد

 قدما لوقو قدشتلا هلوق
 ما امدررحو لصالاناذك



 مااا از ا ا ا ده نب ع شل ين ام مط

 (رثح) ءارلا فرح ه ءاحلال صف ع

 عدم ه 2

 0 رعت و ةفورعم ةرحور 0 عضاوم ءاسم- أ دسألا ءارجسو عضوموهودراجأال

 هدو <

 نملا نم" لقول أريح ىرهوملا كوشك الو اًرجس الاخ نسلم ثاك هنا ى كلا نياركذ

 نى. ا ل هع سس 9 و

 ريج مساو لالارهدلا ىف ْكولملا تناكمهتمو تالف ببرعي تضخ نخلص نب ريجوهو

 ىلإ ارعالانباهدشنآ هلوقو يخرعا ||

 ل هلاامامراحال 6 اناس ىنااّىال يل
 9 د هع : . .

 ولم و ا!لسق وه و نار اركج د ذهتلا نرييجح كك 5 نم كَم هن "اك ىتهسفنب بهذي لاقفدرمسف

 اظاننلأ مهلوري> مالكي ماكت ل سجراَرجبو رجل تناكراقُطة شر دموةءلسقلا ىقثتهيلاو هلا

 تزعل |نملجر هيلع ثددقوراغط كميرا كمل نرسل "است اغل فلا د2 تاغلو

 ٌتسيللاقو كلا كخضقمال_ جرت دئاف ل جر بنو سا ةيريجلاءبْئوْبْيكملاللاقف

 ٌكاذع فرب نجني ا ةءاكح هدهددس سنا لاق د حلا كت ىأرح +-راغلت ل خد نمت رعان دنع

 صا ذهو هالحرت قدنافهلوقل د رسكستف لجرلا يثوفلاقهناق تدكسلانءاامأو ىجمدال ا ىلا

 تينراتجلاُتداوبيذهتلا ترا نوكسي ةرهللا تيكسلا نبا مصل ىثربخلا حرم جرخأ
» 5 9 

 "ىلع دس ىفو مكررا :_لذركلا نمنانسالا 1و غو درا اتفغصو نقدشلا

 1 - وم ءو 5 : 5 0

 ربدلاو لدقلا نيبامنامعلاو ةمالانبااءىأن املا" ار اانتكسا لا ةةىلاوملا نم لجرهضراع

 انتسن ىلع ملاصةقانرقاعفااسنب رادق سي قادوُم 0 مذا وبلا فب رعلااسهإ اوقن لكى هو
 ساد ص امج سةسا سك

 دوغرج اك لوق.ناهنكعلامل نزولا ة ماقال داعزج- «سردخز أفا او مالسلاوةالصلاهملعو
 وم هب سو

 ذالو الار سرع ريم امهلوقو زاجلاريغصت الا قوشو ةيلمشألا

 و و27 ىدر7 ومد ء

 نارجتوريجو زجسأو هلتقال او هبا ن افرغكلا ىلا هاعدالا دح ًاهضراد :زعالفا مظعار فكر فكف

- 0 

 نم رجا ناسلّنباو ىريج ىاولافانبرو فرعلان م منطب ىرجوننو 11 ارجو

 00 عون 0 5
 هرص و م 1

 يحلو 0

 5 ا 3

 اهعجو : فاكتر رم حل رار اهارعالا دبا نار زذاي وغلا ل شو

 رابجم
 امرأ

 ْ اركز وحك نمر ذتاماهنعمقلا ىضرةسشتاءعشيدحفو راجلاَنٌدارمَمشف "اكقرولا ضد رع

 َليَل بحال نييوتو ما نما ٌدوُمْنا بالا ضعي لافودبعوبألاق هسمق مهووأ

 0 : : 1 9 35 7 م



 5 (رج) 2 ءارافرح « ءاحلالصف
 2 #8 ىو

 در "اا الو ءاراجحالو 0 3 ”اشاييفىواشلا عم ال

 دوقمف نيلاهل سيل هنال هتالئالوءاراجسعشفل الو اهنمل هللا هم عفتني الءاشلا بحاصن الوقت ْ

 صار ءوو

 دوسايءاجو لككلاوث ههه لاق وةراجاهتدحاو ريقلا ىلع بصنت ةراجرئاسجلاو طق اهم

 كاذكور شك ةارسلابوغو ىدنهلار هلا ىلع أل والا قر ليزاهملا امهانعمنوطملا

: 1 0 2 5 
 : نيبامفدي . اردقو ةيفش-وألاق ىنلبلا لاقي ىدلا فالخلا قرو ثم هةرووناسمدالسبب
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 ةرهلاو ظرقلار ثلث نورقدرثو زوملار الما يوتا لااا ونيدحسملا

 7 01 وم مو

 رجلاوزجلااهعجبو ريفاصعلاكر يسطلا نمب رض ةرجل ا حاصلا ف و ريفاصعلا نمر اطةرجلاو

 امع .؟ءوعس(ب ىدسالاش :وهملاوأ لاك ىلع اديدشتلاو

 27 سه يمص وووو# ه .2 هدرهع

 زدملاهيفضس فاصااذاف د ةيفخدوسأ مكيسح 1

 عضومفاصاودسالا هيلا بسنت عضومةمفخو ءانسح نأ ذافان اعصم مكبس تنك دقلوقي
 ع 7 8 03 ب 1 فلا وا

 اهنيناهضس تكرفت راطدراو ىدااملعد درو م هرج | ةلزاع فاصل ىف مهلعشس م ىبل ارانم نم

 ْ 57 تأ م 5 ايل ل .٠ .٠

 لاك م ط ىهورمعلا لاقي ىرهزالا 20

 ها 4 ه8

 اطل 6 ١
 و2 دوس مو

 ررغالوت رحاهتودانل نام 5 ةقاسلعأ سانا نكن

 هرعاحدحاودبلا قت ١

 رع 5 م هرم 23 ع هزة اتم مح

 رتل ونامل يو ةاعسلا ِظ *« مهقرحأو ممامودالبلا ولم
 1-3 1 هرو 2و

 رج اهئاجْرأ عضد رمق هد مهاران 0 مهكر دمالثأ

 للالهلادشن اولاك سيرا لت مهفالتالن ا حاصلا ىفو ةرورضاهغفف'

 - 04 م

 حارلا تس ىلاالكلاو
- ًًَّ - 

 3 همه م2 ةهةورع <27  )سومءةوم وو م يق ووسو هم مو
 1 بع نهيرشتلا تاو د بغي هلفغ تافعادا 0 - 0

 ءايا مضي ىهةرجتءاف اف ملسو هيلعهلنا ىلصدتلا لوسر عما ان شي دخلا فو ريشا ىعولاق
 و مه

 همسسسمل 3 هنأ داضد :ارومحأ و ر "اطرومدلاو روغصعلاكر يغسد رك اطففد دقو مملاديدستو

 ءاعمالا نم هلريظتالن اعضوم ةزمهلا مضي صاحأو مماحو شحولاراجرومهيلا ليقو رع



 عينصءارلاديدشنب ىهو هلوق

 ييبعم مأ

 وهسدل لا هع ضوفدل ]وق

 دربب ناكل حرامتاو عضاولا
 هنا ل_صدهنتالوسرل ءاملا
 هلسر اف راج ىلع /سوهيلع
 ملام ءاممد_:عبلطت ىنلا

 ازكحءاميكر فدع
 هيععم ها ةيابنلا شماهب

 تا 1 27 3 5200 : ع 2 د

 مدقلاة راج نمقراسلا عطقبو ىلع سد د> قو قوقنماهاصاغمواهعناص نيب هدرعمملا مدقلا

 ا يل ير و ل يد تا ل توا ا ا للا ب تكدس اج “ىلا تب ا راسا : كي امتار ميكاب عب 00 م ا اا اللا 4 1 ١ .هنادبس كضشلاا 73 22
 . 2 0 4 7 5 5 5 8 .٠

 (رج) 2 ءازلافرتت « ءالالسف 0

 2 ا 1 : ع هم :

 ةراج نمهلحر ىل-سغد ناكهنأ رح الاثم دح ىو 5 وفن ماهعياد اواهلصفم نيب فرشا ىش

 ء 957 « هءسو 4 5 2 0 3 ٠

 اهدحاودياصلاةرتق لوح صن ةرادجرب اجلا ىعمدالا ءارلا ديدشتي ىهوريثالا سا لاق مدقلا

 ع -ذ ودل ىس

 لمس الثا ص ودلال اوح ب صنت 5 :راخو را اوى رش :وملا ةئطعلا ةرذيدل أااضن ارا اوةراج

 0 7 ل ع 4 1 ع ع 3 0

 «هرئاج تحدرأ فوتحّت د «دئاصتسرك ذر طقرالا دمج لاف اضن ادئاصلاّ هس لوحوهؤام
 ف 18 و 0300 -ّ 32 هه اه - 5

 وو س 3 مم . ف زف ل جت 2 03

 فود تدب تسلااد_هداشلا تاوصى رئالاق ترتسوةقةش اهف تدمزى اثحدرا
 وو 300 6 530 .- ْ. 9 .0 .٠

 بمةراج ةراجلا ىرهوملالوقاماولاك *« ماسي ىذلا تملا دعأ * هليقنال بصنلا
 و ع . 0

 وهو ةراج-د.>اولا رار اجلا لوقي نآ هياوضفدئاصلا تن لوحاضي !بصُدتو ضوملا لوح

 دشنأو ٌقطاذاءاملاّدرتضوملا لوح لعمت ةزاخرئاجلاو ضد رعرخ لك
 م هم 4-3-0 جدع - 5 < <ه ع و م ِ

 ناو طدرنمْزَقلا سن امس . هرب اج ىلع اى ايدل يك
 4 و2 2 ّ_ 2.

 ضعدىلا اهفارطا ضعبددداوعأ ثالث ىهدب و نمةراج- ىلع هتعضوف راح ثد دس ىو

 وو -

 -ٍ 04-1 - 18 ع 2-8

 ثالثرئابجلاةىامهسةسرافلا ىهسوءاملادءسةوادإلا الع ولعتاهلحرأنبفااخضو
 0 وى < : و ه5و 0 0 3 0

 ةبشخراجلاو ةناجاهتدحاو ٌصوُفرفاهَضْرَبالكلُْطَول َن يلع ل عجمو نقثوب تاسشخ
 : 0 51 5 5 ه- ا و 356 4
 فاك الا مّد_ةمىىه دو ارملا اهيلع ضمقن' لح .رلا مدقم قهمسشحب .رابجلا و حد دوه اقن وكن

 م 9و س 785+

 اراجلاٌتارستالازيفأك ه هس فرعتسلا دقو... ىثعالالاق

 زاجلاديعسو ل افو اهب رسْوتو ةمسشخ ا ماع ضرتعت عبرأو أت ابشخ ثالثراجلاو ىرهزالا

 اهنقثوتو ٌدقلادلاحرلا ندرك ني َقاوللاءاسنلا تارسم الاو اتق الا هيلع لمح ىذلا دوعلا

 راجوديدسملا هيلع مضي ىلا هتشخ ليصل راجثللا لقيصا هيلع لمعي ةيشخراجلاو
 5 . ى ع«ود»و جو ا

 لاق ةريثك ٌعاوق تاذضرالا:ةقزالةريغصة سب ودنادقراجو .فورعمروينطل
 اهبأ ُ, ) 7 9 7 ٠ 2 ٠

 دوس سس  جدلوع ل 2و و ةهعمموم< مم

 اننرالاقوسانقرامس *« .انلا تن اردقلابعا
 و - 7 7 د

 نرشملاق طقالا هلع فةحتالعلا ىمس ق.قررجامهيلعح رطب نامصنن نار نارابملاو

 نامزلاَبْدَبف سيال 32 8 نت ا



 ا اج يك عمد ارش اا ا شع
 4 9 0 حالا !اييلث -
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 41 (رج)__ءانلافزت « هدللسن

 للشمس قرف ىبعذتالو 5 انرأتا رب كراج
 - ل - - - -

 امهدح ؟نازاجن اهل ناكورخآىلا كَم رص ر مماطإال اوكَجوْرب كل علوقنهيررضلثموهلاةفهرسف

 235 1-7 0 اوىلع ىلسق ا هانعم ىلعت لاك و كلذ قطمال_ةلاذهى رحزال اوغب اهتعىاندق

 : هدد ل9 عودو ىلا ثدي ود < مد قوه سمو
 ب راقعل اراجلاةد.قم و و كنففدب اكنفانف ل قتعي ىئدحولا راسجلان الدر اراجلا ةدسقم و

 باعثد كنأةركا فن دوكنتامرثك نال
 نيمص و سس وو

 رابجلا ةَدمعماك حم 0 نأ عتيشحام كل اروع

 - سادس 2

- 4-2 

 راح كراون حام 3 تاىلع ٌتدْشْس كلو

0 : . . 
 ىقو رسلا فريجلا باصضأ ةراسكساو سرقلا ئذإس راف لاقدامزاجبوةراجتو ضاخ لخبر

 ىليخلا باعصأب سهلت ىأربجلا باص أةراجلا لدخلا نموا ادري اك هنأ خي رشثيدح

 موقو ريجلاودعودسعتىتلاّلم خا ةراججامدارأ هنااضي اهمقئرشخزلا لاق 7 مذغلا . نمماهسلا

 ى ءدو

 طيضناذكرمج سرفوهلوق ميئلر مت سرفو هنمت مالا روسو لاغيو لاجل ثمر اجدحاولاوريج باص ماو ةزاج 1

 حراشلاةرينمثزوبلصالا )| ! : : ا
 دحاوريغهطبضسوماقلا ةيسرافلابوهو يم ارمسكي رست نيجهلا لاقيوريماحت اوم انا عمجباوهئطبنم هيرب راجلا هيشي

 ىلوالا ميملامذب ىأمظعك || لاغيلا باخضاللاةيدقو ءاوس هامل لمراحل ليخلا بيذهتلا رمش وسلا ةدطل لانو شنالاب ١
 ةيناثلامم لاو ءايلسا متضو 8

 أطخ وهو لاف ةددشم ىعسلو ادرمصلا هلا ا درطتاك 2 ردن بالوقهمضو دلال لاجل ناكالو تلاعب
 كو عئار هت لحرو اان ناكانايأ ب هاولاع هنالك اذ, تيمسةيراسجلا ةكر رقما لا هيتك ها ري_دكنراوصلاو

 مىيينكتم 5 2 37 6
 م «ءو ع 7" فيز < و 5و

 رجسو تم ب د هريماحلا 0 رأسا اذاني
 - م خس 2 -

 9 -آآ ا 0 2 و < 3 .

 00 تا

 0 1 دقو د مهيادلا ىرتعي ا

 وس

 رجس ردا نمانبلا بح #4 ادّعاذا بالا ُنبدءَسل ىرمع

 نجادانن تناك لسمأ اعيش د دحح قو هيف رج سر نإ هبقلرعح سرا فايدارأرضلابهريسعب
2 5 - 

 رمش و هيلعجاحلالاو كلا ىلعالا ىطغيالر ,-#ةلجدو ادرج موطن مم
 و65 <

 هزاخو نير موق ن مرج ل دوهواظ.غوابضغكءلع قرح اذا 0 0 لعن الفرج لاقي

 م



 ىلا ظمقلا ةّرامجو هلوق

 لكل بح ةدامىف سوماقلا

 بم كاع لع ءاباع
 الا اهم زئاج ماللا
 مهأ] ففخ الف ةلاسحلا

 ظ ىىيعم

 ىلاةمسن ىئانَعلالاهوهلوق

 نونلاو فاقلا تفي نانقرم

 توقايرطناءارغل اذاتس ا وهو
 يدعم مأ

 اذك لا ةمشءامىلع هلوق

 هصئامتوقايو لصالاب
 ”هلوسهملاني_سلاب ة هيقس

 دبوتمل اناتلاوةيزمشلا

 ةضسموقاهاوردةولاق
 ارغصمءاغلاو ةهعملا نيشلاب

 لاق 0 ىهواضرأ

 دسأوم ترفدو ةدسعولا

 ىج دفا وريبزلا لامة يف
 ها َ يبس صاف لات

 ىىيععضو_جك

 ا ا ا ا ا ا ا ل

 (رع) ءازلا رح 535 ءالال صف
 .اريثكمورانلا رمح اهيشن مهران تمرطضا موققلا نيبرمشلا فلاستي اكترعستو برحلاران

 ' 1[ !ةصنمدوسإلاو رجال اثيدحلا حرش ف دسءو أل اقو ةَدَشلا ىلعةرلا نوقلطبام

 توملان" اكو اهتددءارجلا ةأطولارهمسشلمقو ما 183 عمسلا نون مذوخأم

 ءاّمشلا ف تدكحدقو كسلا نم صلا رت مراح ارا ديدن راسو ديدح

 م

 ءائسلاو الار هنةشرجونىش لك ةرجو 00 ور را "هل لق ىهو

 و مص

 ةيدعلا ء ار ةنس لقدم و 2+ انهتشصو ةدشلاوةةشملااسشت 17 ذاذاررعلاولاه هّدشأ

 ريغتَلاعقلا ردت لعلك 7 ولاه هر تقو:تش فضلا راهن ثمللا نع ىرهزالا

 انشا ةاَبسناسارخجثل:تعمبو يلا لا لسا ا اعلا وترابحلا

 ولأكورو 0 ل تتادم ةوىرهزالال اق ارجاع كءارونات عبمو

 لاق دريلا اورااةدشامه وداصلا,ءاّتسشلاةر ةرايصفو ظقلاةرامهس ف هننت ةقاسحلا نعدسع

 ىديزلا هلاك لفن ىأ هلا لعن الفقلآو كلذ ني- ىلعت ًكلذلابح ىلعهتينأ 1ى ومالا لاق و

 طظبقلا ءارج فاك لوقت برعلا تعمسو مسيتعامبىأ مقارن اعلا لاقو رجالاو
 1 2 2 | صومو

 ففخضدق و رحلاةةشىفىأ ظقلاد ةراهسف" ىلع ذقت ةيدعش. كر ناي "لا

 ضرالاه جوري د يدش ذل رَج تمضي هتدشو همظعم تدع رجو كيدس زج برو ءارلا

 اع عماش ا داو اهرشفب ارسلوا مرح تعيق فان 7
 + و عج مص توم ووم 2

 لهسفهيز 6 نعالابتل :ةدمحيم نوراجتا رج مسلاب نكتيرسند در نال و اهذلس ىأ

 قوكو وم
 زكشالا ىرهزالا حورسلاهيدكؤ ترهاظرو سقم ضير س وهو زكسشالاةريسج ا اوريسجلاو

 . وعم | ٠ عقم 1

 رو مشو هف هنرج دقف هنرشقئ : لكو ريشقت ىأر م منال ةريج تنمسولاق قكرعي سلو برعم

 7 سو دوس ىو

 رخل اوديدجل اوه“ الح اورمملاو ديد+لاوطوسلا وناسللابنوكير شقلا فاهعر +لاو ريجو

 اهدلح - ةأرملا ترجو هتقلحو هترسشقاذادل اٌثرَجَو هن قيمت رق ب باهالا 0 داس ىذلا

 2هم ص

 نمقالاراحاو ا ان ا واو وا خا

 ”م 5ع

 ةرم ا هعجمو ىشحولاو لهاا لاران+لا ىرهالا لاو اًسئشوو أ ناك انلهأ عبرالا تاوذ

 سوو ى وو وىور ا ى س وىدو

 سامع نبا ثد د>قو ةراجى "الاوت اقر ”رطو تارزك عما عجبّتارجو روجنورجو ريجورجو

 ى 19 3

 هلوقو لانج عج ارجو زنا ة مص ج ىه تار لع عجب هليل لو هيلعهللا ىلصهنئالوسرانمَدَ

 فارعالاننامدشنأ



 14 (رج) 02 ءارلاىزح هي ءاللالصف

 22 1 م صل و ديزني دبس و نى ا

 نورمح نيذلالاقيو بيذهلا ةّصسملا وغلا مهور ىهمدحاولاةّسمركنا نم ةقرفمهو

 .: مد مو9و 7 وج 9 0 4 0 ىو نب 5 2 3 ِق

 بورا ىفمهتانارنال ةضسملا ةيرورعلا لاق ا6 ةرسجا ماهى نمةدوسملاىزفالخ مهتاءاز

 عد 5< و

 ىءعرجالات وملان مةمالاهذهىامنولعتول هنمو ةدشلا#فصوب رجأت ومو اصيب تناك

 لتقلا تومرج-الا تؤملاو ديه شرج توملاقي هتدشلوأ مدلا ةرج نمه.فامللْهقلا

 نم قلي ام هنم قلو هن اكد يدشلاتوملا نعهياودك اب رومدلا نمل تقلا نعثدخ ال كلذو

 دسالا ىصيقاطلا دس ز وأ لاق نرالا

 28 مه 9 وعر - 2 5ه- 5

 ارج دوس نيعلا ىأرتوملا ىأر »* هفكف طاطا "رقت قلعاذا

 هينيعقاشدلاىريقلوهلا نمل+ 0 ,وم اوه مهلوق نعم ؤدسعو أل اقو

 اذاءارجمأطو برعلا لوقنم نوكينأزو< ىممالا لاك دز ىأت بد شنو ءادوسوءارج

 هتلاد_,عنعىوربوىرهزالا :ىرطلاديدخلارجحالاتوملامهلوق نع سزدتلةيرطتناك ||

 عوملاو رنعالا لشقلا لاه اهبرخكأم ول بق ةرمصبلام رت ضرالا عرسأ لاك هنا تماصلاننا

 هنائيامدسنا لاو ةقدملال فخ اسطب[ ندي ناشئ ارجل سطل اولا

 مدلا ىف رجلا لاعرج أت ومنا ذكو ىرهزالا لاق برا نم بولا بحاص قلي امهسنم قلب

 ىف كارعالانبان ءىرهزالاىورو لاتقلا نم قاداك ةدشلاوةقشملاه:م قابلوش.لاتقلاو ||

 نبا ةقشملا و ىذالا ىلع هيفريصاف قامشلو يا اودي رب رجأ نسما مهلوق

 نا لاقي اكوبااةىوهلا لاقي اك بحي نع صني وماوهىلا لسع ل جرلا كا ذ لاقي ىلارعالا

 اهعضوم ٍدمهفسانلاى :رتعيءادةرسجلا و هريغىلعهاوينمرث !اذابك ١ رلا تساءلسع وهلا

 ءذهلاقي ىعمصالا اهنمهقتانخوعت نيعاوطلا سنج نمةرجلا ىرهزالا لاك ةسمقرل:تلاغتو 1 2: ٠ نيود دل تل |
 هدى 2 و< هدد هم

 ءازج-و ةديدخاع ءارجلا ةأطولاو ةسرادتناك اذا» انهدتانزو ةديقح تناك اذا "ارجو

 هللا ىلص هللا لوسرب هانت أس ميلا اًرجا اذا ام ههحو هذا مرك” ىلعءتددح هيمو 0

 لاق ىلل-ملام . وس ,وملا هنأك قهللادج ردع ولآ تلل د ىحهنمدنلا ب 50007 وهلع

 تفرطضااذادارأل دقو ةباقؤاناهانلع«وهيودعلا املي قتساب رخل تدم ذاهانعسربثالا نا

 (٠ه برعلاناسإ < ؟90)



 تي ادن محا 0 ا 3 2 9
 4 ا اب 4

5 

 (رج) ءارلافر ه«ء ءاملالسف 5

 ىلعموقلا مب وانو هرماوءارمسحب رج ىاعتلارصن وألا رجاوهلا ىلع لبالارصأ ىعو 1

 00 اص ءافرولاو رحاوهلا ىل_عري_صأ ءارجلا نال لاك كلذ ملول لبق .ءانهص

 لوقدنمو اهممدواهرج لبالارخلوقتبرعلاو .انهيلارظن يح نسحورهشأءابهصلاو

 معلا ءارجلاو نوللا ةصلانازعملانمءارجلاو ملاح ملكلا ضي راعى ٌبحأام موضعي

 ضاسلان وكي نيذلا مهعلل لوةتبرعلا تناكو م_ميلعناولالا بلغ أ ةرقثلا نالو هبمضاسل

 هللا ىضر ىلع ثيدهنمو ءارجلا ممنامههقاص نمو سرفلاو مورلا ل ثم م._مماولأ ىلعاملاه

 ادوعنيدلا ىلءمكبرضنل لاققفءارجلا هذه ءلعانت باغ برعلا هياحصأن ممارس لاكن يح نع

 ا ةالفو ضم انالفاولاتاذا برعلاو مورلاو سرفلاءارجلابدارأ : ةديدملع مهوقب رشاك

 نوللا ضاسب تنع ءارج ةنالفورج- أن الفاولاك اذاو ةقةاحلا نولال ق ال_الا ىفمركلا ها. ع

 رت اوكم وةرصلا اولزن مهلا نم موق:ماحالاو هارى اوملا متن رذلاو

 ونألاف ءاضسلاو ءادولانبب ةطساواملالةديدشلاءارجلاٌةّنَسلاو هعمحالسالىذلارجحالاو

 ةديدشىأءارج-ة.:ءانتب اص ةهئهطثيدحىفو ءارجلاةنلا ىهفة كسا تدل آاذا ةفمت>

 ةنسىفتج رخاهت أةها- ثودح فو طسقلاو بدلا نس ىفرمكءامسلا قاف ؟نالبذ-ا

 3 رجح تا تسلا لكشا © دخلو ةدد”م ارم نس ىرشرألا لاملاٌتردقءارج

 ىنسللبق هريغلاقو تاوارج لاقل تاونسلا ىلع هحرخ أولو ركذ ف ماوعالا ىلعهتعن رخل اق

 ةلوقهنمو اهيفقاف الارارجالت اورج طسِقلا
 امل 0 ةهممم- : 4

 مكه اك امه باحلاب 3 تعلطادا وهمس تدوسو

 اضق.قرلافهلاو هقءامال ىذلا قيقرلا باهسلابلملاو هيبضاةع رجأ غبصّمكل و

 20 0 م . 5

 لوسربانسةتا سأ لارج ااذااك لاق هنا ههحو ىلا عت هللا مرك ىلع ثددح فو لاخلا ىلعهمصنو

 ملسوهملع هللا ىلصهننا لوسرب دعلا انلمقتسا بركسا تدّتشا اذا ىأ ل_بو هملعهقلا ىلا

 ديد_كلاهانعمولاه دوسالاتوملاورجالاتوملاوه لاقي مالا لاق ةناقواتل هانلعحو

 8و هع ضو ع وا - . ع ع 000 ع _َ
 رجاهلوقيدارادب اكفدسعو ألاف عسب هب ديكس رهو اكعايسسلا ناولأ نم كلذىر اولاف

 هس ع دس 9 5.6. 3 »سب )9 * 3 ع

 ةدّوسملاو ةضسلاك ةرجلا م ممالعنيذلاة راو كلذ ل ةهلوهلاوةدثلا قراصىأس بلا
 0 سا

 مهو



 كرا ) رج) . ءارلافرح #« ءاذالصت

 7-2 5 ع ْ
 رجالاىلا تثعي ثيدحلا فو ءالعلا نب ورع أن عابيك مهءعو مهبرعسانلا عسجهانعم

 2 و 3 لأ ٠ ع 0 .٠

 يي ٌتدتوأ لوقن لو بلعهللا ىلسص ىنلا عم“ هنأرذ ىلأ نعرخ اتدد. قو دوسالاو

 3 5 2 5 ٠ 5 ع سال 0 ٠
 برعلا عب رعشلاق روشةريسسمبعرلا»ثترصنودوسالاورجالا ىلا تاسرأ ىليق ىن مودم

 دارأل قو ةرهاوضاسلا معلا ناولأ ىلعو ةمدالاو ةرهسلا برعلا ناول ىلع بلاغلاو مدتلاو

 . نا دوسالابديريدوسالاورجحالا ىلا تثعب هلوقىفل اق دن لكم ىلأ نءىورو نلاوسالا

 نرعلاواةلطمض.الارجالايدارأل دقو م-يفىذلامدللر جالا سنالا ىم«سنالارجسالابو

 لون ال نرعلا نال لاقف ضسالانودرجحالا ص2 مل ىلع لئسو ءاضس ىءارجسة أ سها ل وَمَن

 ع ٠66 م 2 0 5 0
 ضر-.الااودارأ اذأؤ بورعأا| نم ىقنل ارهاطلا هدنع ضر الاغا نوللا ضايب نمضي الحر

 ناولأىف شض.الااوامعتسساد قو ملافرطتل اوقلا اذه قو ريثالا نالاك رد ااولاك نوللا نم

 ىلا اريج ناهي وكن نا لاا اهتءهللاىذرةثتاعلمال_بلا هيلع” ىلعلاقو مهريغوسانلا

 ءارج ا اناحأ اهللوقي ناك ةشئاءينعي هاريس نمكسدرطتاوذخ وطال

 ضد.الاو دوسالا اممارجالاو دوسالا ف لوةلاو ىرهزالا لاق ءاضدسا اديربءارجلاريغسصت

 هلوقو ةفاكسانلا ىلا تثعهاودك مورس انيس ةاتايسر
 0 0 56 هو 0 اعل _ انام ايل

 هه هم 00

 ىعاما #3 م 0 00 بد
 «ه م -

 لاقي الو رجلأو مهتمدوسأ لكى ان الاتي ىعمدالا نعحو بيطلابني رج ادارأليقو ٌضسلا
 م ع وءوع و و,

 ةرهملا فن سلا نأ نعي رع نحل لاقاقرق ةرجأ كار كلما ديعتب د--ىفهلوقو ضن

 ءوهع4موهو 2 هو 2

 رعبا نيل انلاو هلأ 3 سقت ,عيظاذاق هلوقهنمو

 اههركيءاشأ ىلعريص نسا دارأ نم ىأةدشلاو ةّقشملا نعرجالاب كل قو ريثالا نبا لاق
 24 هو

 رضدو رجس عجب او رجأ تلق ةرجلابغ ويلا تدر ن اف رماحالا عججلاو رجسأ لتر ئرهوللا

 للبقو هيبوثلا دسجا اذا نارفعزلا نول ل ثم هنولرجريعيو رضمىفاهركذنةفاضالا,ءاردلا

 اهماع يحب 3 وأ ماعلزا 03 اهماركن معا هيا اماق

0 4 ”" 8 2 - 



 (رج)  ءارلاىرح « ءاحلالصت 6
 3 0 ل 7 ع 00 05
 لاق ةريرهىلا ثد دح قو ةحاعلااركساو « ركحريغ اهمركت تآو - مدشتملا تبلادرو او

 . ةو ”و- - مم < :

 كلذكو عقجملا ل_لقلاءاملا كي رجلان ركلاهمعطت الفل لقااركملاتدرواذا بالكلا ىف

3 . 3 0 3 

 0 5 2 «-ه< 9 14 3 اا

 اهليقبامم كلدريغو ٍبايثلاون اوما فنوكي رجالا نول ةفورعمةطسوتملاناولالا نمةرجلا

 5 هت <89 03 2 | تت “و 1 ة”مو 6 :

 ترضلااذهنملسعفأ لكو ىعءعراج اوئثلارجادقو اضدآءاملا فى ارعالانءااهاكحو

 5وءوم ا ا 22 5 يامو و 100

 ن.ريغتي لذ هنولمزلاذا ارارجحائ لارج الاقيو هتفحترثك أء_.فل فاو لاعفا نم فوذعت
 هه« بد

 ةصرامك لَ كلو ةكص ن.ثالامداخاضرءناك ذا اًراردجارامْحيراجاو لاحىلا لاح

 لام كاب رلا فها ناكو لو ىدلع سل هنالراجا ماهدازاج امنا ىرهوذلا لاك ىرخراغسَيو

 هنولناك ام ناديالا نمرجألاو مرحاناق مناك املس سنعفا ماعدازوحالامممادازاجال

 بح نهكلعأ ىأ تارفعزلاو بهذلا نوئعينارجألاءا لا كله مهلوقفىرهزالا رمل

 نارفعزلاو هذ لا لاقي هريسغ رهن او معلا نارحألا لاجرلا كاد 5 ىرهولابطااو ىلخلا

 نركلا تطعثيدحلاف و نادوسالاءاملاو رقللوناضم الان لللاوءامالو نارغدالا

 ةْضفلا ضمبالاو بهذلارجحالاو لولى لازونكنمه_تمأ ىلع هنئاءاه أم ىه ص "الاورج الا

 هللد ىلع هللام_هعج معلا ونرعلادارأل يق و م-هدوقت ىلءبااغلااممالمو رلازونك بهذلاو ٠

 قولت اهيغفةرماحألا تلقاذاف مسللاورهملا لمقو نارفعزلاو بهذلانارج-الاهدبسنبا هتلمو

 ئقعالا لاك قواذناو بارشلاو مكللاوهثمللا لاكو

 اعلوماعدقاهب تنكوىلام *« تكل هئالثلا :ساحالا نا عيلوتلااعلوملاز أن لفهلوت
 ا 0 ء . ||| فو ضاموداوسوهوؤق املا
 لاف نا لدا ال ور نعل هد ةضن
 اعلومْلاَرَأ نق تارقعزلا» قطأو نيعبسلا ملأ اورجلا ررتلفاعّد رم ساسالا
 1 3 ىععم ما هنأو رلا

 مهضعبهاورو ريثك ب رضلااذهو نارغعزلاو هلوةكنارغعزلا, لطُأو هلوق لعج

 1 ل "العا ع رلاب 1 يا : . 8
 لاقو نارفعزلاوبهذلانارفصالاة د_عو أ لافو نارعزلاو+« هدأ ن يمسلا معللاورجلا || |ذكدوربل اورهلمدارأ هلوق
 يمر م يت دو 5 5 مات 2 1

 ضي لايالورجلأو مهئمدوس أ لك ىلا لاقي صرالاناري_طت ضي الارجسالاو دوريلاورهللا صم هلأ : : 2ع 9 3 : 3 معلااو د.دنلا هلوقع موز مانو
 1 هم دعب

 ةأاينعد



 ا و 0

 4 هو 20

 ١ ريقح راصاذا زلم سقي او ليلذلاريغصلاريقتلا و

 ادهلاشو 0 د | تا ريغصتلا ريق و ٌترغاص' 2 :هملاَث نقاتو را ءاذىأ

 سو س ىهدودوم وي و هه و ههءود

 رقح دقو رت فحوريقن ريقح لاقيفدكو بو يطأ اد ضوعملاو ةراقج ىأ كيرف الا

 وءمدو دو وم ديمو ول يدم قل هس مدعو د 2 ومص 0

 هرفهساو هرفي اأو ةهر-ةحو ةراق-وةرق#وارقحهر ةعئذلار و ةراقسوار_ةحمضلاب

 82 هدم 5م 9

 لاق "الا ضءيلاق ارح مريصهرقحواريقحاروهرغصتسا

 ريع ع : ل | لما اذ * ى راس مولا ترشح

0-1 

 هرغصمالكلارق ع اهريغصتةملكلاوقحتو ىفاناذا تضّرعت اله ةريقح هللا 'لرصى أت رقح

 كلدب تعم (ٍبطْقَدَح) اهعمدبءارلاولادلاوءاطلاو لاو فالى هدرا فور داو

 و ,

 اهيلع فوقولا عبطتسنالكنال هل تلقلا فورح ىهو اهعضاوم نع طْعْسُتو فقؤلا فرك اهنال

 دشن وعلا ضعيو :جوشاو نه ذاووطاوكاتللذو امْغضلاو رش اةدشا كلوا
 ىو ص مدءدوص

 رقة.>لجرو رغصلا ىف عم ىلأ عم تارا و تراوح سار عدلا ١ صضءلن ماس وصت

 نبا 0 1 ريل ماعطلا رام دارك. ) ركح]) لصالا ممل ل دقو فيعض
 ع 2 يا 3 7 ا

 دنسناو هيءالغلا تقوراطتناهسايتحاو لك و يام دوو ماعطلا عجب راكستحالا هديس

 4 هعموو - و هثو ء وهج ه 3 هي 0
 ركون عاهكإ د باو #1 ارب ااتمعت

4 

 نوصيرتن ونورطت 1 قدر م.ثْنا رك ااماعبجركحلاو ركساو

00 

 هل نمكأ ه هركحنة دس نمريثكلابعسدب ا ا 0 سخي لازيال ركسهناو

 + يق و<

 فو لنسب قولت دمدقو غوش والاحرى رئة ةتاسقوسلاو لاك هصيرتوهسايتجا

 متمالا كشر واعف لقمه سدح واس اى ئانكزهنامانطركشسان ا -8 أ 4
 عومد و

 "لج ى أ ةركح ىرت ثدي ناك هن آن امعشد دحهنمو ةركسلسا نعىبهن هنأ ثودحلاهنمو هيه

 ال تا مانباو كد ركحو ال11 را اناوبل قو

 هلع لخدأ اذاانالف رك تالف لاقي و ةرسشعلا وسو صقتنسلاو لظا ارك ىرهزالا لاك
1.006 

 رعا شلال اق بدلا ىلعركح ل جرو ٌركح تعتلاو هتسّسياعمو هنرشاعش فوراس قلل

 ناقتمالا كاذكو هيرقحوارقحرةكر : ركل فاعمل لكف ملا 3 55 0

 مظلارقح لجروهلوق
 سوماقلا فاك اه كفو فاقلا

 ىيعم مأ



 ملان الذ ىرث ترفح هلوق
 بااطو ادشنأ

 |[ ضن أل قاوقيفأاوقيفأ

 ىرألا

 ىدك ابنذن < نم عبسيو
 تلا

 ,ىعصم وأ ماسالا قاذك

 (رفح) فرع * ءاللالصف لع

  رفاو قادير مركبا ىلع دي .”ًأرىتح تادأولا دقراف
 34 #* م 2

68> 0 

 ضرالا ىف رفحام ةيشلو رماة دحاوُةَرمْخاو رشا ن ندهدفعام حير خس هب رع عمو

 هس ينال

 غلا ٌررغلار محو عاركم نعلاز كافل ليو دلك رفح ىذا ناكملا م اك
 8 26 < و

 لاشم ىرشملاو هاصقأن ب اد العيال ىأد- اور رف ال ثيغاذ- هو اهلهأار تءافرغخ

 ونألافو عبر لا تاسن نيني رس نو نلت رحشوش لل#قو تبنى رعسشلا

 ىشوءاضس ةرهزاهلو ةطظدلغلا ضرالا ىفالا نوكنال اناغتض لوو ا ا
 7 3 و و و - 9

 رع كيل 3 ل7 7 3

 اهقصوفمحتلاو ألاف ةماجلا نجل ثمن وكن
 0 م

 لمح لعروءارهذ ضورف 0 لدتا مهارغح لطي
2-6 

 اهبىرذي ىلا عباصالا تاذةيسشحلا نوم نملا لهأن مانو ةارقح كلذ كوالا

 رشا با ىراذا لجرلارمحأ يلارعالانبا ةارفطسا نشل 00

 نم يح

 ىرذيىذلا سفرا ىهوةارفم ا, ل عا ذارمح أ ولات ىارملاا در ن موهو ىرعزالا لاك تبنوهو

 و مد ءدءو 1 5 53 هه عي )*ءد

 ا 0 ا و و و 3 0 9 ى < 9 5

 نعت شتفادان الذ ىرت ََت رة-لاشو رثكلا ل كالا اذهريغف ُشْفَرلاولاق رمل ادهريغ

 هوم و هد
 ارقحهر حو ريقلاريغلاو دسفاذارفحو عماجاذار .ةح ىلا ارعالا نبا لاقو هملع تفقوو ه سعأ

 20 دوب و اا - مددوو

 رفحو ريفحوةريسف>وةر هحو هيلع نمسا مناف ةقاسلاالا هر اوالا لماحام لات هر

 قدزرفلال اق امال ولان داك اومماللاوفلالانال اهو

 مظاوكلا فيسب وألف اخأ 27 تصل دما ىرادتسل أف

 2 م

 وو 7# 12

 نيع_ضوم اهعا ةريسفحو رفح ىرهزالا ةرورضامهعمخ ةمظأكو وفك ادارأ ىج نبأ لافو

 ىأرقح اهنف ةنالث نرعلادالب ىف ةفورعملارافحالاو ىرهزالا لاك ءامدقلاءارعشلا امهرك ذ

 نمتيقتساو امي تلزندقو لاف ةرصبلاة داج ىلع ىرعشالا ىءوموبأ اهرفتحا انكر ىشو ىدوم

ءاملاةيذعءاشرلا ةديعبةي وحسمرْغَساااكرو تاَناَنصْلاود وامنيبأم ى مواهاناكر
 اننمو 

 00 "تّ

 ه توعد >5 70

 نبةانمديز ني دعس رفسأ ممو ملة يعرقل ةديعين حاولا حان مهو همض هر

 لمح هلل |ةيءانهدلا لابج نمل مجد فع ةيئاسلاراهنم قس ءانهَدلاءارو مر اءا د ىهو ست

 رضاخلا

1 



 مارا
7 0 

5 3 

2 

 1 (رشح)  ءارلافرح + ءاملالصف

 لو ألاقي ةروغحما ضرالا رفا او لاك قيسلا دنعامبتوملكتا زاك ةلك مذهل احدنا ساسعلا

 لوةيورفاح عقتمفقبياكى أن اهرلا قْعيدْعلا ببود_ةفةرفاسا ىلع سرفلارفاح عقيام

 ف ثيدحىفو دقن حربتن اهتيرتشا اذا هانعمرفاحلا دنع قتلا ثمللا لاهو دمنا تاه

 0 طرشي نيح تنذلا ىلع مدئلاوهل اقح وصلاة وتلا نع لس و هملع هلل !لصىنلا كاسل

 مهتسافنو مهدنعسرفلا ةسافنا اوناكل ق اديأهملادوعتالر فا اد نع تمادش هتلارفغتساو

 لاق ن دو الثمهوريصو رئاحلاتاذعس دنع ىلرفاحاد_: ءدقنلااولاقف دقتلاالا امن :وعساالاهب

 تحل اتاذلارك ذريغ نم هلامعتسسارثكو اهسف:ةدادلا نعم ىف ةرفاخلا لعجا ل هنافةرفاخلادنع
6 

 رفح اهسودةدشن سرفلا نالرُلسا نم”هلعاف ىهوأأ_مبتاذااةيمستب اراعشا ثدنأتلا ةمالعهب

 لعفو هنرفاحو هرفاحىلا عجر لمة فةملأ لكى لمعتسا ىتحرثك مل صالاوهاذ هلاك ضرالا

 رشات رغم تنذلاةعقاومد :ءعرافغتسآلاوةمادئلاريضت ىءملاو رفاخطلاوةرئاشادئعاذك

 مدنتن آب هللا ةرفغم بلطت أ ةناعّت_ساللوأ عم ععه تما دن ىفءاسبل او رارصالا نمريخأتلا نال

 و -

 لاق رفاوح عهلاوبراغلاو لهاكلاكسساربجلاو

 ارفاولا ىطملاران“ اننمصَح « امدهسقلا [ساانَكوام وأ

 دازو رفاوملانمةد>وملاءاملا ف ذخ هفافخأ اراب ١ نعي ىطملاران* ارفاوتلاب نغ_صخدارأ

 ةحود:متدحوا ف لكّاوهو باقل ادقتعي ل نملوق ىلع ادد ”ىطمل اران* [ىفاهتماضوعىرخأ

 زعآت ناك ليلا نأ رفاسحلاد_نعدقنلا مهل اوقىعممهضعب لاك ادهنمو هيكترتلباَقلانع عا 0 0 جا : 6 هسل ا 6
 0 0 0004 7 0 م و 4 1

 مدةالنولوشقبو "ىوقب كلذ سدلو عئابلا دقني ىحاهارتسشا نمنو> را الا وناكسف عاسبام

 لاك اهحيقتاودارأ اذا ارفاح
 ووو 2 0 2 دع

 0 0 7 9 5 ١
 ئضوكدسالا اهسسح لاف مدقلا رعاشلاهراعت_سادقوةباداارفاو> د اورفانا ىردوذتا

 ه.لاع رسأ اهراطاقمض
 3 و ا ا يح 5م : 5

 ل 5-0 تدقواءارقش ىو ىرانرصناق

 مو

 لعلو لالا, ضان اذك
 لصالا

 بوبنظاطسو فاهرفاح ناك
 ررحو بوبن-ظ سأرفوأ
 دعم مأ



 (رفح) 2 ءارلافرح « ءاحلالست 1

 ناتيعابرلاو نايلغسلا ناتعانرلا 4 كرمت نأ هرافخاو ارافحارغش ىتح انك ازيالف
 < وه 2 د و مدس

 ْن نرغتام ل وأ نطق سفهعضاو رتامعاب د رت رفح أدق لق نكر رخاذاو هعضاور نمناسلعلا

 نأوشوح ور ةالرفك تح اما 5 نال مثءادبالا مساايلع عشت م اوعاذسعي رآه ' اهمتسا ىف

 حرافو همم هانفصوام ىلءءادبالا مسا هلع عقيم ماوعأ سه ىفوتسا اذا كلذو هاحراق كرهت

 هعضاور قى ث أ اذاف ىثوهفةثلاثلا حس اذان 0 وهف نيتفسرهملا مسا اذا ىنارعالا نبا

 اذاو .عابرالل ده لاقي نينسلا نمة#دارلا حةسااذا عابر وهم ءانثالل مردأو ىئث أ لاقتف

 لوةلاةفاوم نوكسفةسماخلا حسا اذا هياوصو ىرهزالا لاف حراقوهفةسماهنا ىفلخد

 هعضاورتبهذ اذاح 5 اوعابزالا رءاننالا |ر هاء ارمحأو ءوئطتس اكولاف ةدسعىأ

 تن :1لوةن بر ءااو [وةتلاظيل ادن أر ,مذاحلا 5 :ءاواتتقافموقلا قَدلاو اهريغعلطو
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 و وه” ه ع

 فو كلذلَق م هريع ىلع عد برن امة صاخ مف دعس ىذلا قيرط ىأق رفاح ىلعٌتعجر مانالف

 و مو ومص

 ةاةانلنأو هضم ءاحىذل قد رطلا أ هنرفاح ىلع عم -رو تحث مح نم تءحرى أ بيذهتلا

 نبا دشنأو انه لوأ ىفىأ ةرفاخلا ىف توذودر-لان“ أر زعلال تزنتلا فو قرالادستل

 00 ع * بدو عاص ىلع ذاحأ ىارعالا

 ٌتعاصو تشم دمياَبسملا ول لزغلا نمل 00 ام ىلا عدس را لوش

 ' ا هارت الرمال ادهن ثيدخلا و هلو ىلعهرخا درب ىتح'ىشل | ىفددوعلاةرفاحلاو

 ' اناا تارآ هللا لوسرال اه ةقارسكم دقو هنن لوا ىلع ىأ هترقاح ىلع درب

 مالقالا هنت دَحَو رداقملاهتةسن ءوشوأرشقرشو قس رخةرفاحلا دنع اهب رد ال

 نبالافو ةاملا ى أل والا ان عأ ىلا نودودرل ا: ًاهانعم ةرفالاىفىلاعت هلوقفءارغلالاقو

 قلدنا ف ىأةرفاخلا ف نودودرملا:”أهلوق_عمل قو امكام انندلا فى أةرفاخلا فكارعالا

 هانعمبيذهتلا فو ةلكلوأدنعىأرفاحلاو رفا د نعدْمّدلا لثملا فاولاكو توغامدعبلوالا

 رفاطلادئعدقنلالوقيمهضعبولاك  دحاو ىنعملافامهو نئلانهملع تجر كمءيدقلاق اذا
 مهر وبقاميفرفحت ىلا ضرالاةرفاخلالمقو لمكتا فىرح للا اذهن اكو سرفلارفاح ديرب بر 24 4 0-0 1 20

 فآنعىر_هزالاىدرو قوفد_هد.ررقفادءاملاق أك ةروفلا ديرب ئ_ءملاوةرفاذا اهامسف
 # سا



 ءلبأ (رفح) ءارلاى رح ع ءاذلا لصف

 هموم ودمعي مث سس ىو سمس داو 2 75

 لاق ىرهزالا ه رشا اوك و هرقل طه صو اعصتماعورب ىأورامحأ شكا عجبو عيدي

 هزاَعلآ مل رف ناك لذو رفات عون ينم عورأتالسفو هر ردات راسلت متاحولأ

 هد © 9

 1 ريغ نم 4 ةرعل الفر ٍِ اهيلع هملشل 5 :ردقب الفامعي سالف والق_مسهذنف

 اذاهنالاغو دحأ «بلعردقي القرقاح د _ةفدعدميلطب . نال مق كلذ عوررملا لعفاذاف هعدبف 1

 ةومصض 5 هيو

 ارومسماارث ًاولمرجلا ىرتفائحد_ةلاقد هرخجهحو ىرذيالو هش .الوبارتلا رفح نأ ىًأورفاح

 ل مشنالافو كو 0 انتا اد ااهنراق ادودمءاشاتلا كلذ ىمس واثاذاهاوسام غم

 2 ئم هل س دل رفات لبر

 <95 عم ور

 راّشعأةمرب واكد #2 ىراشلاءافأا مدس 5 ىراوجّقأش علار ذاحت

 ضرفال هنأ كاذو نيقفانملانو_ةنءْترمسامنأ !كلذو رات

 ع.ي< ودم دوم 3 0 ا
 لوصاققالسر ةداورفلاو مهءادع) ىلاوب نمثنينموملا ىلا ول نهوهريع نم قفانملا نيس لامقلا

 قلد , اموهو تاتخأ فو مز رفا وردا ىرهزالا ناسا اولعتةرئمصىل م لدقو نانسألا

 ا ا را هب

 دداونو يدنا قلاش ارعدح ره هنائسأ ت رفح لوقن نطابور ماظ» نهنانسالاب

 9 مودو ه2 هب

 اهلوصأت دسفا 203 :ريسك لاثما يسمع ه>لقو كي ركتلارف- هنانساىفلوقت

 نان_سالاىفرقمحلا نعرمش ل 5سو نتغالاادر اىهولاق امعت علا ثم ترغساضد لاقي

 0 و ني عاد مدس 7 ّ ع < 2 ع :

 ىحومظعلا ىلع مين طابو رهاظنمنسلا ل صاونللا ني ناسإلا لوصإ ضلال

 مه 5< وو” ى*-98 <<

 اًروُمَكنالفمَ حصل ايو رفحو رفح هفذخ لاَشو اعيرس كردي نا طعلارسشفس

 مدل دع مى هوس و هد هم 09 42 و

 ْن اَسلعلا ناَسنلا ات طقس ى صارم و امهيفارشحرفح و ارفجرُك ةحن رفحو هور

 تافقس+ ورشلا] عانز الو ءانثدلل كارشعأو_ ت روح لل. ةهعضاور ر تا ذاق نامكعَسلا و

 ليفت ناك دست وبلاك اهريغعلطو اهعضاور تيهذاذاءانثالل لبالا ٌثَرَدأو كلذلهادانث

 : نمناَلع ٌْ وناَلق_لا نال ”لرصتتن أه راح ولات رف ري اره ارم لاقي

 نيثالث نيب اهفرفكت امل اولاق نطق سف هعضاورانانثٌتَر ,ةدادتاولاهن كرغاذاةهع_ضاور

 نات حرض ىدل 3 ءادبالا م ءاالع عقيف نطقسسي م ماوعأ ثالث ؛ىل كلذ ىندأا عمو

 مملاف 5 وهف ما اوعأهت الثدعن نطقس ىتلا عضا اورلاءاءانثناكم نا سلع نانو نامل بس
 2 د ,

4 

 ) برعلاثاسأ - 5(

 رزلصاح مل اهوفرفحدقو هلوق

 رو بسياو ع

 يعم مأ



 8 3 1 ا ولا داو علقو قيس هضم 1 3 1110 "0 7 4 7 ابا اة 0 ا ا ل ا 707 ١ ل ار 1 1 ا ا ه4
 2 ا 0 0 ١

 (رشح) ءارلافرج 5 ءاذلا لصف عر

 00 000 ع و و 5 هم 2
 قدرامارشكبحو انوقشملبءاسناك |مويلاعت ةوقهنمو عتلارللاو ةهمتلاب 5 شعم ىآ

 ىو عنملاىلا عج :ايؤهوم موني ءاا لو مارجلا هيدارب و رول ارك ذتارقلا

 سس ه١ 32

 رو و عاش مح ةعارزلا نمنوعن_عاللوقي تالا كملعرظالةسودرد بك |ثيدسج

 كلارآلا ىفىجاللاعدنا لو هيلعهتلا لص ىننلا نعئورو حترملا مكملع ى مال هانعمنوكينأ
 ٠ 5 1 5 0 در < ع 5

 ركب ىراظ>ىف هطعمدمقو رهشماور كار الا ىف ىج اللا ةفىراطح فدك ار !ل--رهللاقف

 تناكورسكتو هامل تفتوةريطخاك الع ًاءاحنا عر لايف ىتلا ضرالادارأ لاو »املا

 ||| كلمو ءامح الاءاهكلع ل_فاهيمص نأ ليقاها حأ ىلا ضر“ الا فاهركصذ ىلا ارالاٌ ل

 ةريظحو مايساالا بابذك عسلي رضخ [بايدراظخاو ةحراسلا قرم تناكو هنود ضرالا

 اواو كلا سدقلا ةرظمدارأ رشي نمن سدي بال تيدسملا و. هنا سقما
 3 4 - - يا -

 ثيدلا فو ح.رلاو دربلاابيقيلبالاو مغلاهبلا ىوأتل هلع طاح ىذلا عضوملا لصالا ىف

 مهدددل اس 7 رالتصن لسسا دق لام هنالك تتودد هلق ىلا عذامقلا نا اتلاقفدأ ساهم |[
 4 م" م

 كذمودو اهرحلقي رانلا نم مممطظع 1 ىمحي تْبحادقلدارأراظملال_ عفر اطتحالاو رانلا

 همم - -

 َََن

 ”0 د رتاطحلادسقاسملا ىلع ضرالا ب حاص طرتشيسذ الا يدحوو انيلوخد|
 ههءدوو 0 1 هو و ت29 2ءءو ءءء و همد -ء_ : 9

 رفا مساو ةديدخلا,ضرالا ارق مدان هرشت>-اوارغحهرغ وع ءيببلا منح( 3 ثائسلا

 اهردققوفدَعوُمارئبلاربفملاو رمش اوما ري تأ 4 ناحربتلار ساو 00

 رف>ىذلاناكملاوهلاقيو مدهلا لثموهو روف او ثلا نمير باوتلا كيرصتلايرشيللاو

 ريفاحأو راف كلذ لكن م معجلاو كدا اذهوانسمنااولاق * رعاشلال اكو

 ىل رعالا نادشن | عجل عج

 مالتي ريفاحألا قسم 5 مره لبج نماهلب 8

 فب وهوى ومار فح هي دثرداحالا فو عبطاق اوكا عيبقاولاذ روك دقو

 ءايلا حب ةريخح ا ارك ذهمفو كسلا ةرتصبلا نرمتد رطلا ةداج ىلعاه درفت ناكر ىهوءانثلاوءانملا

 ةضالحلا ىذنيبل زيقعافنلا .تفوءالا مضيامأو ريش نامعنلاءدنعل زن درالابرمءاغلارسسكو
 - 4 4 - هداك ع رج

 رفحو ريغ ةمكرو هيرغتحا ماهو داصتملاراغ اوم :رخاورفاو حابس كنك
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 وه

 ىس ند وكس .لاحامّلكو هعئمهسلعر : امو اراطحيوارظمر 00 0 ارسم اوتو

 ىلعراظحال ب رعلا لوقو اًروط#كيرءاطءناك امو رنزعلا ليزن-تلاقو ٌكءلعهرطدقف

 سرع ص سس ع نا
 علا 2 طحهمل# هزل هب ىعسشو أ "انام مع

 هةر وو م ض 2

2 

 ” قواد نر

 ائمملاعلا بر هللا ءاطع د تاعانب اننسانإناف
 8 + يس ا اا

 رطْعوهنا اب هسا ذانهسفنلاهذختا ذأ رطتاهبحاصإ واهطاّر الخلا رض ى هو

 اجر راطح وهف نّيشنو َ ءملكوب 4 ا وزال -وهفئ ثني وكس .لاحام لكو

 لاو ءاحلا تشب راظللا ب يذلا فو 2 رلاودرملا اه ارصش نمل الإ لمعت ةريظنا اراطظلساو

 ميش قوق ةرطّخا لمعي ىذاار 5 ا ءاملارسسكمر راطارهث طع هندسج وىرهزالا

 اودذ_2 ها او موقلار ا هبلوعفملا هل عجدستو نمو لعالم ةراطسلا

 9 م
 لاشو هد رسما ءيشلارظساو قسد كلا ع نمرئاظلاىفاهوسحمهلاومأاو رات ةريسطح

 هدمنعام رح هنال لحل وهأ  ىعسدأ| ارآددسع والاف هيلا دكشل هنا ارا للعلا ل-رال ظ
 راظلا ىفعقوو بظرلا كوشلالبقو هير ارصشلار رطخلاو ةلوعغم ىنععت هل .عف ىهو اهعنمو 2 2 و م - 1 45 0 14 1 2 ا

 ونيس < سا

 همن عقواعر :هيراض بطرلا :لوشلا عمت برعلان اتاري ةةقاطالازلالو ا

 بذكلا,ل_ةوسانلاولاملان هةراكبىأ بطرلار طل ارءاجو اذهبهوويشف هيف بشتف لجرلا 1

 عضو رصشلا ن ا لا لوة:برعلا تعم٠ىرهزالا بطلا اغا ىفدقوأو اممم

 رم دو

 رطحدقو ءانلا تب راظحمات ثلا ىلا ملا رب فعدرلاملل كرد نوكيل شفي عسا

 رق رطتخلا مشُهَك افاك فهد اوس ميلعانلسرأأنا ىانعتهتلا لاق همست ىلع الف

 ةريظلا مسأر ا ةنمو ةريسطللا حاصل يئن مظلل وا

2 > 

 ا رافتا رسما نمسا مشهلاو ميدشمهلا+فرطتح ىذلاناكتملا مشهكى عملا ْ

 مشهكهلوقئ-عمءاّرغلالافو مطختاذارصتشلا دسك اوراصفاوكلهواودانمومنأ عملا

 سدي دقي ا رااح ىلعاظراراطحر طحن ادار أ هه ه ىلءرظ ىذلا مهسشهكى أرافتحما

 «بطرلار 7 قاب را !| لوق هن هو رطل هيرطتك ءذلا بطرلا باطعلا لاقتيو

 1 .د05720:019201011:7017 112007175715+ 3971تلو# 113260 تطبق ١ ماقالو ةازتسم 77 791 ققب 7 >2 ا



 (رلظح) 2 ءارلا فرح + ءالال صف 1

 ارضا ارمضاح ٌثوسدقو برعلاتاداسن مل جر باكل اويسصو هعمتودءاراضح

 مهءو<
 دلبر ضَحلاو تار لاو لحد نيباهدقتدثب ةئدمرضا ىرهزالا عضو هرضلاو اريض-و

 ناادحاو دف نانمنا امسهواضُ انا سقو قرهوملا لام دلب مسا توم ن نكس“ اان
 م 28م هور ك0
 توهمرضح ادع 8هتاقف فرضا, الام بار ءاىلاثلاتد رعأو تفلا ىبع لوالا م ءالا تينت

 تزون نكسم ءازاب هلوق
 توقان هيلع هيناكد دسم

 مىيععم ها
 وهم #7 و

 كلدكواتوم تضخ واريضخ تدر ع تومرضحا ذ_هتاقفىاثلا ىلا لوالا تفضأت 0 دس أو

 ”«”ةد و مو 2ة2نهروص س ساق ح دي

 امهئمردصلار عضل توم سحر يخص ازيرا لنصر عمارو صر ماسة لوقلا

 نس سه <

 ىرضخا فى أك ظنأ اريسع نب بعص مشد هد. ىو ةمرا ضل نمنالفلوقتع جلا كاذكو

 ءانملا مف نهلاندلب ون لال حر صحو اب نيمار ارسلان كناازه |

 اًدماعىروُصسحلاُل املا ىلامسأك َقريشع نب ناك ات نم - ”دناعلاوو
32 

 و

 امهنير وصح ن ان د ل ل اهنعهّللاىب ةرةشن داعش د د>- ىفو

 لبسي عت داضلارسكو احا عنب هوربشحرك ةثيدشلاو نولانةيرقروّصحملانابوسنم
 ةو<

 لاك هعسا اولا نطبلا مظعلارعصحلا ) رضطح]) نونلابعسقنلا ٌصْرقهيلع
 م

 25 1 همي هع قدر هم ع5 ة ده

 ريشاع“ لس سما قف ض ىلع »و0 56 رتل |ماكرصذح

 ةئيطخلالاق همظعو | نطدةعسل كاذب ت يمس عابضلان ءمىالاو رك دلل مساراضَح و

 هص صو باش س

 رجاضح هدأ ر #2 اجل رلتدضغاله

 نولوشب مممال عجلا ةمشب لعد حاولا اه ةركتالوةفرعم ف فرصم-الودف :رعمزجاضحو

 ظفل ىلعاهلامسا لهجامتاوفاريسلا لاك ةهظعةعساو نعد ا اة

 سمشلا تام ملا تعم مهلوق لما عيا باش اولاق ةغلابمللةدارا علا

 و

 لاق اهرصاوخ تفتت اف ضل تاكأ اوتد رشدقرباضتلبا و هس نين اتكرر يعملا اجل ثمو

 اهوا بتال الوباضح غ اناني وسلا درحارلا

 و2 1 م

 مكضلا» ءاقسسلا رصضالا ىرهزالا اهفوجةعسل عبضلاهب ممم 2 مدحلا ىرهزالا

 ىفو رع ثلا لمه ئرهالا 6 اخ اهترثكنماهئاعر ىلع ةقّرفتملا يالا ةرصشملا و

 موا كولا قولا ف دتتاهفو عرضاذا هيّدلَجوهبٌتاكو هب رطح لاقي بارعألار داون

 ودم وو 00

 ةحانالا فالخنوهو رج ارطملا

 روطخن و



2 

 1 (رطحإ 2 ءازلا فرخ * ءاكلالصف

 موشلاو ىربنبالاك ضسلاو اهةمدوسلا لب الابالا ىرتسثتالرجللاهذهلوقياهدوساهموش

 اههشهاورففابْملاورعو أ مأو ضو ضيباك ميش لاقي نأهسمايق ناكو ميشأ ع جبزمهالا

 زون قدْ نام علاقو هلدحاواللاقف ىمدالاامأو مشادحاولا قيامهم سايقلا لل

 امآولاك امرعو طوع قونو له تل ىلا طئاعتن ةان'اولاك أك ميش  هسامقو موش ىلع مش أعم نأ

 عجلا ودحاولا قه دقدنأ كلذو حرش رش نذ وصل ادنعهيفتءاوس عجل اور ناسا وتس اولانا هلوق

 كلذ ىلعود_>اولا نوكي ىذلاءانيلاريغعمجلا نوكي ىذا  ءانبلارّذَم :كيناالاد_اونزو ىلع

 5-2 ذلاو فارظل ثم عجب وهىذاالاعف ىلعردقي عج وهىذلا ناجمفٌناهقونوناعهةقاناولا

 لأى ىتاا ةرسكلاريسغهدرفملوأىف ةرسكلاو باك لثما درغم هر دقتدرغملا ةفصنمنوكي

 نوك.:ىباا ةعذل اريعدر نما ناك اذا كلل ىفتمضلا كلذكو راضح قو ولو راضحةقان كلذكو هعج

 كِل اوقف فاةلاةمضءا زاتمضااءذهن وصلا كرعلا ف ىلاعتهل اوقك اعج-تاكلاذا كلفلا ىف

 ةزمهلا هم انا ىتهفرخأا ىفى رع ىلا كرعلا وىلاعتهل لوقىفءافلا ةمخامأ و داو هنالُلُمَقلا

 درغحلل ىهىتلا اعْفاهردسةتلوالا ىو اعج. نوح :ىتلا لمان اباه دقت هذهندساف

 تعجب ذاراضحةقانىومألا لاو ناجب هلاك ع ماج مسا يلا لبالا نمر اضخاو ىرهزالا

 ليالا ضييراشحلا امنا عملا ذهب راضحلا عمسأ مرعش لاكو ىنثملاًةدوح نعي[ >روةوق

 اهريسغو قونلا نمءارضخاو اهضيب واشدوسىأ اهراضحو اهم 6 وذ أت د

 اهقاوفو ةناصعلا قم لا ضيسالارؤثلا مسا رات ربما رلكسحالا ىف اراب

 ردصملا اراشحمالا ومعسال ارض فد سلعتلا نعد نس هرغلا عافترا اراضحالا 7 وصلو

 ايلا قيود سي مو ثاضحالا لعسفلاو تا اودلاو دع نمراضااو رضا ىرهزالا

 عطق أ هنأث يداه نمو سرفلاريضخ مهيب راكم قربلا لكم سهلاسغأبا هنعّتو ود
 م هو نض هو و مو , م هوه
 أرك واعرف < ةلطناك ةركنب بعك ثيدسعه نمو كيد .دملا ضرأب هس هردريضح ريد لا

 يا

 ريدان ىدنع ول رلا تال ذكو اتسع ا ٌراضحا سرغلا رض عار ل اقو هعبس نذخأ
 وهبه ع م2 و مد 0

 نأ ذل هك رقو هندعا هيرضتساو دعاذا يراود رانا مدل

 2ه< ل

 ودعلاوهو رمضخلا ديدن ناك اذا الاءاطرتغن ٌراضكتو ريس سزفو ءاوسللادىف فا الاو

 3 قون < 2

 هنريضأحو ريض سف ءذهو ريض سرفاذهو رداونلا ن موهو راض لاستب الوىزهوملال اق



 لصالاباذك ةصاعلا هل وق

 اياعو طقن نود

 ها اهررحوةصاعلا اهلدب
 مىينعم

 ا 10 يا الو“

 (رضح) ءارلا فرس هه ءاذلا لصف ع7

 ريسضكلا 000 موا او اهمدعاطقاةَمضَلساو ةدالولادعبهتقلأامةقانلا

 اهتيضحةاشلا ثقل لاقي كاذوحودّمسلا نمسا ىف ةذاملاةكساج نمحر ذا ف عقجاام

 و و2202 5

 ىشو كسلا ع 7 واو يذلا يطب ىقزاس تنام هو

 25 ه رضصز9و ص صم وموسم ورد

 ضر دخن صر كن دقف * تنامين 3 5

 لاقو ةصاعخلاهنيعلوةرضاسملا ليغلا نداللاقي كار ءالا نبا ران اىا رض و

 ةرضحلاو ٌنشارلا لغاولا لجرلارمضاو لغاولاو ش اورقل اوهو قول اوهو ليطتلارضلا
 هبباطذي نو هلع كلغ كح ىلعكيل اغين أوه رشا ارم احا و لِمَ ارضا و هَدّسلا

 دنعهتيثاج هرضاحو ةرباكمو أمل اغمدي ب هذمف كة نانا 'ار احن رضا ثبللا لاق

 سم ه2 مه

 قاض ورضجا ىنغعراشح لوقتو نام يدرس لجو ةرتاكملاو ةملاغلاكوهوناطلسلا

 سانلا نظتف لمس لب ةعلطي مخ وههدمسنالاق بكوك مسا ادنأ ار ورة وم ة نيم

 ]|| ُثْرولاوراَضَح تعلطلاقيءالسعلاننورسعو لاق ىرهزالا نقلنا دح وهو ل .مسنأس
 || علطاذا نزولا كلذكو همسشلا ليهس هنأ نظامهدحأعلطاذاف ل ممل ,ةناعلطن ناكوك امو

 هناامهد_ ف ادفاعلطاذاامهلنيرظانلا فالس: النك اممم برعلا دس: عناملامهو
 دشنأو دفق مرام بانا م هنأ راع ولرهس

 ا و تْضرعأاماذاراّسح * ا "اك قيقا ىلساران ىرأ

 لاق دعي فى ىذلا متل اذهك اهدعبل ىخترانلان د يرراّصح لوح ىنذت مون دورها

 لأ ةغا موب سفرا و هسمف نوقفتم مت بو زاجل لهأناف“ ارهزخ ؟ناك امامأ هن وبس

 فئالا ان[ ن ا ل_لدنا معز 12 دا وألا ةغلل ا ىهامالةيز خلا كارتىفاوقفنتا ام زاخغلا
 ع نك 00 5 - ع

 اورسك نام ما اوطعوةغحلتا كرتاوهركفدحاوهجو نملمعلا نوكنل ةلامالا عن م يلع فخأ

 ءارلادرخآ قناك اميصنتو عفرت نأزو< دقو لاق اواصيملاوعفر نا ممناوكلذىلا اولصوءارلا

 مسا كا ةناكف لاكو ةيواكتانيومامهةكلوءام مساراس وبكوكلااذهلر اصح كلذ ن غلاك

 قون ءاوس اذ ىف عبجلاو دحاولاءاضتسلا لبالا نمراضحلاو ةبكسصوكلا مسا هذهوتءملا

 فا فضياجي ودون لاك ناحسهلا لب ءالا نمراشللا حاملا

 اهرراضحو اهموُس ضاَخا تاَن #2 اهزابس غب ىلا قمتم
 مالا

0 



 هد كيسي زن دظ ورفع

 -- (رضخإ' ٠ ءارلافرخ « ءاللالصف
 8 ٍِع 35 هم قنسو 9 مب 6 1 طلو لاو

 ءاحلا هلاىل_هاوهلوق هب وصلا موه موف اورغلا عضومةريضحاو هر اوفاكالودو>وم كد نعرشاحوهام

 قشىأ ملاو”للوسهملا
 حت ارك رولا ةعيستلالاحرلا نم ةريسضال-ا لقو موقلاة عام ةريسضلاو نيران ااضيأى عملو

 ملوي هنباباهشوأ بي وذو لاك ةئئافلاوأ

 دروس سن دق حج

 رئاضحلااهيلع قأبالرادلا ن مما قلو نوري 2 لاجر

 موو 7-3

 ممودنكةرشعلا م-هلدقو مهب ىزعي رفنلا مهلبقو توزع :ةسجلااوةعبرالا ةراضأسا لمقو

 هشرت ل ءةوالحب حد ةنهللا ىلسل |وقىفدسع ول الاه ىرهزالا

7 َ 3 

 عبسلام اذاةاطقلادرو #2 ةَضيفتو يسم ءانملادرب
5 

 عيمصلا وهو ىربنالاق ةينهملا عدكم تاب ىلس ىه لست ةعتشهطا الفلل

 ىلا لاح حز عبس نيبامةرضَلسا دسعوبأ لاك ةنهلسا لّدومَّتلا تنبى دعس ىه ظحاملالاقو
 و معا 5-5 5

 مهتصيفتو سانل اةريضحلاقءار ءأ ملا نعةلس ىورو و نيذلا مهوةعاجلا ضنا ةيئا

 سدل َه هضفنو هاملا عد سانلا اهريض< ةريض> لاق ةضرغنو وضح هلوقفرعش لاق ةعاجلا

 هامملا نمد راخ ىأ لالا لءةضمفنو ةراضح سصثوىلارعالا نسا نعكاذ ىح دح ا املع

 عئالطلا مهو ليما نومُدمدنيذلاةضمفنلاوءايملا نورض<نيذلا ةريضاسا ىعمصالا نءىورو

 له اوفشكلل نوثعةعاج ةضءفنلاىربنبا لاق نسحأ ىارعالا نا لوقوىرهزالالاك

 5.0 دوم ةى.>د 42 ع 1

 هلبقو راهنلا ف صندنعكاذورص لاما لظلا عسشلاو فوخو أدع م
 و م دى مم 5 9 هم

 عكسمداهولطن لت 1 5 بمس سأروةنداعقابس
.6 

 تيلاد«علوقنادهلو ىلسوخأو هومز م ماو ةشةالغلا قشي ىذلا عملا

 9-- هع 5 ع م 89 ءورم م صدع د جي 92 حس

 حج ةريد درج ى أك مأ لامه 4 هد ثريا هرلأدعشأ تاعجأ
 ص اح مساس

 ىلدهلا تاهش ول لاف ريباضملا 8 ونعطلا اهياع ملهي ىلا ردلا
 مس 8سدو ص ور و

 رئاضحلا اهيلع ىضمالرادلا ن ماه قلو َتورعستبو رسلاجر

 وه وهل مق تدب ف ةلقعمن لذ لاحر هلوقو

 يإ را ول

 رصانو زعل لقعم مسهل 23 لروما اورك لوا

 هيثوضوتني زعومسلا نودي لةعمانم مهل ناكل مونعانسذ و مهلا احنانل اوفرعممنأو لوقي

 ا يرانا اندم رتل وقال ىار ان يع وشال ةعامجاةّقلَاو
 مس جس ىو 2 4

 : ةريض> .و اهدالو نمارملا هيقلتامةريضللاو مهتمّدقمركسعلا ريض ىسراغلا لاق هدمسسنبا

 7 ووجسسموسمسسسس سمس سساس »سس هسسسا سا سس سس سس سس سس سصسم مس سس سس سس سس سس سا



 ىذلا رضع ام اولوقالوق
 مكترضحيام اولوق هباهنل ىف

 دعم ىأ

 /رضح)  ءارلافرخ + ءاملالهو عبو

 ىرهزالا هامملا ىلا عجرم ارصحْماَو ادبأامتورضح م مالا هتمابي ر قا هيلع نونئاكلا اهراضو
 22 لوك بلبل و هايملادادعأ ىلا عجرملابرعلا _:عرسحلا

 ىلا عقلا فنيهاذءاملادادعأن ءن ودعا نيذلااضيأ ةيدابلا م وذا وه ودابمىدبمل عجو

 ىلعنول : زئبو ظمقلا ف رضا ىلا وعجرْنيذلا نو رضاسحلاو دلكلا تياسموث غلا افقأشس

 عجاونو ةعجان موقو هنوعضنش ٌناردغلا العض رالاب عب رعقين ىلا مثوقراغيالودعلاءاملا

 ءاوسرضاح و هفافصالو ا: هنعلّوصت لودععام ىلع لزن نم لكو دحاو نععداووهيدانو
 و 0 هس هم مل عام هى 3 4 هم 220 5

 ا.ملاو>ام اوعر وا هباورّشفهامملا ىلعةحالا اوعءو !هيردملارودلاو فانرالاوىرقلاىفاولزت

 ملا ةجاحل ظيقتا | وشد علا"املا نو سبات يول ءالاامأو الكلا نم

 طادسممف هنماو رش ضرالابعب رمهل عقونافدئا ا تاو اولمقاَواهقروامغ درولاىلا

 5 رفا نم مهلدجو مههافشلب كارو لطم ايما تاق دروع اقذلا

 وهو 1
 علا قتلاز راطمالا هفترثكن اف رشعلاو نما ةلاوعبسلا ىلامهامظ اوعفر وولي

 ىقلاملا شطعاذاو املا نع ىكنس اريل رييدالبلا تءرصأو صايرلا تصخأو

 ثم د ىو نالْدلان م اهوقساعرو 1 كروشي ىهانسلاو ٌناردُعلاَت درو لاخلا هذه

 22 نب كتم سعات سس

 )2 رالودي ومش ءام لع لوزتلا موقلأرم مشاحلا سانلاانب ريشا :راسا لسن ورع

 اهنا ارضاخلا اواعحا عر ىلاطانا لاق ليي ا ممل ناَخا لهانملل لاقي و
 7 م

 ش راهي د شافو لوعفم ىنعع ل عاف وهفنالف بر ضاحانلز نلاقي روضللا ناكحوم ||

 9 ةرومسع و 9 س

 نعىرغزالا : م ىتحسانلا ماعط نكي رض ورضح لجرو روضحلان اكمل ىأرضاحلا

 8 سد دب صاع ك 3 ى م2509 وق

 باودلاو ّنا هرضتحي عب ةف الاريثكى أهطغف :روصحتو رض ن للا لوقت برعلا ىمدالا
 عدم ء موو < ىءم و وس 2و

 11 تم شودل ا ءدبهداتن دلل فو روس كلا ضرالال_هأن ماهريسعو

 و 825 ه ءس

 ١ دوست اعادورس نأ بر كدوع اوملاعت هلوقو نيطامشأ اونا اهرضحم

 م قى” <86

 قو فرش فرضَتساو ملا ىرضحو ثوملا هبل زئاذارضُمحاو ضير ارضحو وعمل

 ٌتدسلا او لاق مترششلاوريدلا ا وعانالازك ٌةماللا وةالصلا+لعهنأثيدحلا
 ل دو 8ةءدو ع

 000 النرتس واول و دولا ١ نملعفأ اوهوارش ا اوه ىارطش أهل نأالارضْحأ

 ىأا ارث أ نأ الا لوقو فعل و»لل_قوةهتملاءا+ناىو رو ريثالا نسا لاق هنومانداذا
 وو يلملم

 اذ مناور عت دع كافى و هرّشو هراشت لان أوز 5 هدا تلاه نمو هرش ع مارب

 م



1 
١ 

 ص10:

, 1 + 5 

 00 اا

 و (رضح) ءارلا رع #4 ءاللالصق

 0 ان 7
 ةرض اورضمطاو ردصمل_ءالافوهونورضاحى أر ود>مهورقسلل صبا اريضح لع رو

 - و و سد عا 2 0 لا ٌّظ 8

 راصم الااورضحاهلخأ نال كاد, تمم«في رلاو ىرقلاوثدملا ىهوةيداسلا ىفالخةرضاحلاو

 عع ةهو<- < 0 ع 2 و 2 -

 و < ن0 ع »و 5 04 227 2 3 2-02

 0 رمباخلاو ودلال رض و هاوسامنودةصاخ عضوملا كلذ مزل مسا هنكلو رهظور رب

 ل وز 9 ردو 1 0 0106 3 00 ع د< و

 لاق مهعقجت اهبىتلارادلااورضحاذا ىلاهدسئالاقو .موقلا وأ ميظعلا ىلا ضاماو

 ركعلاوتانارلاولهاوصلاهمف « هيهاسلبللا/ سك ضاحف
 م -

 رضاحلا :اكوهىرهوملا لاه كلذو فول مالا ماسلا الك اعماجامسارماخاراصف

 2905 ه5, ى 5
 تاسع لاك حبامجلا احو راممسلا اس لاب 6 عجب وهوى بط

 هقدر فهد و11 8 دوس 4 426

 امرك ةرعدلالانيطق هن كداب و مدر ضاح ان
 «مه مس

 مى 5 ٍِع ع 7
 | اوناك اذا ءاه رار رضا ول وقت نرعلا ىرش زالا مق رضاك اوطاح ادقوةماساثدد>ىو

8 4 

 هعجن ورضاح هاما ىلع مقماللاقتب واذكوا ذكءام ىلع نالف ىبرضاح لاقي ةعءام ىلعنلزان
 - و - 4 3

 مةمىأاذكعضوع رضا نالذو ضفانودهاش مقملا لاقي كاذكورفاسملادْضوهوُروُسَح عب6م 5 ٍ .٠ د 0003 6. «ن« .٠ ان 7

 دسللاك رضاحتوهاملا اورضحاذاراّصح موق:الّوشورضاحءاملا لع لاقي و هن
 : - وو هي 82 3 3

 مايو رضا املا ىلعو #3 مهتم غم لكو ناداولاف

 وهو هلبق تهم ىلع فطعلاب عوف وه ىرب نبا لاق
 0 ا يقال ا - هج

 مارك قل اودي »ان م# ماريف طساوىّرعو ىوقا

 2 هدم وال عملا 0 1 2

 ماديورسسمقّرفتلا لبق 23 مهيفو عمجلا ىلا اهب ىدهع هدعلو

 مق و هّمعل عسجلا اوىدهعيل ]وعفم ىل أ وءادس الان عف رىدوعدل وق وو عضاومءاعسأ اهاكمذه و

 ىدلا ادتبملاربخ دست سدقولا1-ا ىلع بصن عضوم فة ادم "لج رسم قّرفتلا لق

 فارظوفي رظكم دن عج نوكينآ زوجي مادنو امافديزب ىدهع,_علوقد_> ىلع ىدهءوه

 3 هد تاء وم 0 تلم هر ع يل سا لاا اا
 1 ١ ثدد>- قو ةرفكورفاك لثمةرض>ولاف ثارغو نان رغك نامدنعج نوكي نأز وجيو

 6 ١ , عك” يه نه ل
 ةعاجو اةتئاطتتمم تار هنورضح< ني ذا | ”ةكست الملاداراةرمضاح هللا نم فرض يف ابضلا

 ىو وو ب و و
 و ع م 5 .ء[» .

 هاملاورضاحو راهنلاو ل للا دك الماهرضح ىأ ةروضح ةدوهشما مناف مبصلاثيدح فو

 ) برءلا ناسا 5 6(



 ' ناكح هاد ن ورعهلوق

 ناكوريغصوهو هموقْءّوِد
 بوث هملعنأكو اريقف هونآ
 ء اوطغاولاف ىح قاخ

 دولا ني ناكو ةسبج
 ناكفنآرقلامهتمهقاتيو
 هموش أوان ارقدم .وقراك أ

 هءلعهللا ىلص ىنلادهعف

 عسسة نم اولضصو

 دقو ماللا بكي ةلسموأو

 أسو هملل< هللا ىلصى نا ىلع
 00 00 و

 يريم

222 2- 

 (مضح) ءارلا رح هب ار ؟ا/

 عة 7107

 < و« ل هس

 رضح لوقي مسهلكو كيرعتلا,نالفرضحباشد 1 هسنمدهشنمع ىأهنمرضحم ونالف

6# 62 

 انك 2000 نور عبد -قو هانقو هيررقل_برلاةرضح ىر هوذا كب رخااننالف

 نسل روصح ورضح موقو رضاح ل جرو هدنعىأ“ امةرضح

 20م -

 اذا "ردت كا

 اذارمضح لج روهدز زولأ ريت ئاغلا 0 ذ,ن مناك اذا ارسلان نالفو ريخرضح

 و253 < دو سو تب ”-و- 0 م دس

 .لوقت ءيشلا بر قةرضلسا ىرهزالا هنوقعلن 0 مفرعبلهبالاقيو ريس رضح

 الانا و نادل م
- 7 

 ه م «”-

 ل #3 د يو نلت

 وص بو

 ه < -

 '0 لارض ةأما ىءاقلارخ ذحلاقي 208 ا ههعيسم

 مهلكور مع ثرضح ةدمحلا ةغللاوىئرهزالا لاك ا
 9 ل 8 0

 فطالاوب ركسلادنعانل نك 2 اطل آم

 0 رام الدبل او ىدابلا فالخيرضاخلاو وذدبلا فالخرضْحلاو

 ىعببتوق ه-عمو ةدلملاىودملا فأي نأ هسنعىبخملاو ةيداملابمقملاىدامأ اوىرتتل اوثدملاف

 3 ا كك 2ع : : - -

 هيفاملمّزحم عتصلاا دهفهععبس ف ىلا عالا عدس اخ رضا هلل ]و ة.فاصمح .ردعم ىلا عراستلا

 ىلعامهدح أ لّوعيد رت رخلا ىفهنعىغتساو ٌتاوقالارثكو أمال تناكن اف تاوقالاك

 هنأس اسعنيا نع ءاحدقو ةرورضلا عم ىلع ىناشلا فورارضلا بان محو ىهنلارهاظم ومع

 5 ه-- 1 3 و : 25- هي 008 --- . 3

 ثاكو دب زف | نعرضملا ىفةماقالاةراضالاو ىود.نالدو ىرضح نالفو هيدانلا لها

 ىاطقلا لاف متملانةراضلا لوقي ىممالا
 هود < ووجع و و <” ه + <

 انارة دانلاجر ىأف 03 هتسعأ ةراضطلان ا نك
0 

 لجدو

 ةرضح هلو هرضخو هريضحو ةرعو هترضحونالفةرضح كلذ ناكومايا هرضحأوى دل

 || اهلاةحاحلا مقام علا تناك اذااذهودقعنمتالاغملاعمىرجاذا ع.سلاوريغلا:رارضالا نم

 نمنالفو ةرمضاخلا لهأ نمنال_ةلاستيو راسم نوكياللاهدابلريضاح عال كس

10 

2 
 ا



 0101070ا00تأ111خذ1 1 1

 ذا ا

 الأ (رض-) ءارلا نفرح 35 ءال اللصق

 م .عم 2 م ىك < ٠ ع 3 5 َ 0

 لاف هنآ ةباورىفو ريالا موزل تروربمج كك اوداهللا ]نأ ثيدحل او راملاريصأللاو

 <” و 7 < و 3<

 عجب و رمد غ نمزاتو ّنكتو نم .ه ندح -ر2ندعتالن 5 ارمصل موز لاق م هذه هجاوزال

 زج هن يع ءامفصي بدؤذ ىنألوقو اقسف ع كا وداصلا متو توسلاف طسب ىذأاريصح

 تا ه-

 0 رن "اد 0 0

2-6 

 هل مس زالا نابل ناريهحلا وبس اريصالاو
85 

 هقوذافاضرتعم سا اوريعبلا بنج فر هاي ىذلا قر ,علا نيام ريصل-ا دقو ضعن عمروص#

 ىلذهلا لوقامأو ةرصاخلا ىلا فتكلا نيبام مهريصُملاو بذا عطا

 و ت مد 53

 مر 1 مناك دقن أو رغالو #* هباورصحتق وملاك رئاولاكو

 هنااكمارت ىذلا هد رفدريسضحو هاتناعي عسسل ايمان هاوططاعأ اى ًاهباورصح ىعماولاف

2 

 ريهز لاه لفلان دم

 قو راو راض نعهنملقايسلا فاعل ناودهلا عئوُكم حرب

- 0 - 

0 
 كرس هوما لاقو ةسقحةرصخماو راضّلساو ,ةروط# ىأ ةطوض ءؤةروصْنموةروص# لضرأو

 ةمداقك نوكمن اهمذقمىشح ول >رلاةرخ . ل يبتاعرجؤم فروارعلا لع قل ١

 و هم هوء ومءود

 ثترصحاو لذي رمل ىلع جرطياسكوعلبقو ةَضارلا هس ؟ر بسك ص وش ل-ةو لحرلا

 و هم و ووم ع

 هرعصو هرمصتت ريعبلا ادضنو همانس لوح ل عج ءاسكوهوار اراصحهل تاع جد رص

 0 ىددؤ*2 2و دود ادع دو ماو

 بك ارلاةادأ هيلع قاب وريعبلاهيرصحيريغص دق ةرصخماو راصخلا رمد تهرصتح اوارصح

 - 2820 5292-2 -59و <

 راصحلا ةرخومىف ةقلعم ةرغس لح دقو تاودك اهني أ ارلاو ىلسألا دعست اركب تأ 1  د- ىو

 و 2

 لات رولقلاب طمحت ىأريصملا ضرب وللا ىلءنئفلا ضرع ةنيذح ثيدحىفو كلذنمو»

 هيفا ممطد ةيحانىلا ةيادلا بنج ىلعاضرتعمد_.:هقرعوه ليقو اوفاطٌ ىأموقلا هرصح

 ةنسفلا كا ذكممعت ص نس واقل ذخر يشئاذا شوقنم فرن نم بوثو»لبقو .كاذبئتفلا

 ا 4 3 8 _- 4 و« هص ىلإ : «. هاو 6 نوح

 0-2 ووهمصس م ه2 يدمو م- م وو وو 5<

 روح اورد.ع دفاع ردضلا وتو مزس ال ل اقيفىدعيوةراض-وازوصحر بضخ

0 

 ةريصضحسوو هرضحسل اقمو هل وق

 معورمصن ىلانموهفىأملا
 يبعد هأ سوماّقلا ىفاك



 دقو رو يت دي يون يصل و اا ات ا ل اا

 (رصح) ةارافرح « ءاملال سف 05

 انأ تاظانت || ارهش 1 هوبولو امهند ,قرفاذ وفرصح دق عئامرهاتوأ ناطاسهسدحاذا س دلسا ىو

 نمّرصح قف تلقولو لح رلارصح ادق لوق: نأ كلزاجْلءافلا لءفىلايهذترلو ةعئام لع
 3 ا 2 ه

 ارودحو اديسو لجو زع هلوقو رصح لو: نآزاح فوخلاو اهرسص>ح ضرملا نا ضرحلاو عجولا

/ 5 > : 1 © ُ 

 سنحهتالار وصح يعم ىملق و نافذه ىلعف س : ويع سلف هلعاممالءاسنلا نع صحا هنا لاقي

 ةداسنءالد ثنو سدح نرتستار تلا نرسم لاحرلا نمنوكداسع

 ا ل وا

 0 كنرصتح نأ الو كاع 3 تدءاستوكت نأ لمآ عشامو

 < هوو مس مد

 | ادع هديرب«جو نعل جرلادرا ذا لاك هنأ سذ ون نءىرهزالا ىورو لف ولع باد

 عاطق وأ ضرع نمرغسلا فرصحأو سلا ىفلجرلارص>ةدسعولأ رصحد قف سحاذاو

 ردعلاهرصحلأو اهديربةحاح نمور فسلا نم هعنماذا ضرملا هرمصح 3 لاقي تدكسلا نبا لاق هن

 هلع اوةضاذا هنو رصد مودعلاةرصحو ىرهوملا هرد ص قاضى رص هاء قيضاذا

 لاق. نأ ةغللا له انعهاو رلاىوهنلا قكساون الاقو اال ةيامعبو ماو اوطاعأ و

 نال ٌكاذك كلذ ناكامناو رصخ س .و.عملا لاقي ولاق ٌرصخأ ضرملا او ودلتاهعنءىذلل
 مس 9© م اصر

 هبقن سدكل هل-هحىأ هسدح أ ضرملا ناك ف هسفنرصح دّقف فرصتلا ند عما اداىل_-رلا

 تخكحدقو ىرهزالا لاق رصخ ا هشزو < الفعسفن سدح هنأالهتسحوهامنا هثرص> كلوقو

 لحو زعهللالوقى ءعازن اج فلا اريغبد] قب .ودعأ ارهجالا] مددال لاك هنا سامعننا نعد اورلا

 هوو ه2

 قس اريصخنب , رفاكلا ممهجانلعجو لدجو زعدللا لافو لاق ل ئديلا نمرمسسسا انف رصح ا ناف

 وءدو ع مهموم مى

 نم غنم ىأ ضرملا هرصحادق ةوفلأ اريسغب + .دمفموقلاُت رص لا و رايق هد
 ا حف ا

 نالرصخأ نمىوقأس لا فرصحو ٌضرملارسَمح ا رفسلا

 دشنأو ىارعالانبا : نءعرصح عجباو قر املاررص-او اهبءاجنآرقلا

 و ورميت

 رحب داعد نع م حالو 00 تدضودقدسبلا ياختي ارامل

 1 ع ىو؛

 ريصملاو هيعوتسا أرصح هر هلا صو ةجدقتيداعول بول دك دب عمد

 عجاو ضرالا و

 ضع عماهشعن هتقاط ٌثرصحهنال ارهصح ىممحوسفملاريصآاليقو ضرالا هج و ىلز هنال

 سب هج 0 9 0. 8

 كلذ ىو“ شرفت مخل اواعذرب ووو و 5 ل

 رصصخلاو



 7 ع ماي
 ط7 0

 م 95 هيج

30 
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 رقاعلاامأو حاكنلا ةل[مدعار صا ىف غلبأ كا ذو نيسثنالاو رك ذلا بوب جناثن دخلا اذهىفوشو |

 ىذلا عضوملا راصحلا و مترصحا ناف لجوزعهتلالاك ميلانو رص يهل ذكو نسمح | .٠ نى هد 3 2 سوو 26 5

 54 (رصح) ءارلا رح #23 ءاذلا لصق

 ى و <

 ري رجلاف هن ونيالهلساحرسسلا موتك.
 ه-و قوم م < : و هاه ع

 ميماأت كريس ا ريصدس #2 اوفداصفةاشولا نطةستدقلو

 م27 و 4 0 5
 8. 2 7 4 7 .. ؟ 5 210 .

 كسمملارودخلاو ريصحلاو رصخ اوهو سفن ىقرسلا مكي ىذا روص1لا نوا_ضغي نممهو

- 
 ه * و

 اكن

ِ-' 

 اعجب نيتغللاءلطخالا تن ىو روءاطعلابرصخ لرو قدضلا ليؤتلا

 راواييفالو روصكانال « مدان ساكلاب خبه براشو

 انهت ارام نتاع كيدح فو ادا لطول ئتاازوسلو را
 0 سبل بحرداو هاجر أهسنمن 'ودرسانلان اك ةءواعم مل

 ميلعرم# وقلب تناك قالتشالا معلا قتلا ضسنلاو لمضملارمصخحلاربب زلا نبا

 ةءارقلا فرصح لق اذهلو هنعرصح دقفه سل“ ردد لخئث نم عنشما نم لكو لخ ىأ نال

 براشو لطخالا تدب ممضعد رسف اذه ىلعوئشلا نع مهنا بو.هلاروصللاو هلغأ نع صو

 ىو عنملاو لاسمالا نمىأ كلذ نمام_هالكوءاسنلا ىف هلَيزإال ىذلا ضيا روصكلاو نبه

 ىرهزالا نهب رقيالوءاسنلا ىتشيالىذلاوه ىارعالان بالاك ا رضوا

 ءارصحا الهاو اسنان ازال كلا ررسخلاو ّنهعطت بالفءاسنلا نعرصتخاةاووضس ل

 2 رلا تعفرفلاق هلي املعل_بوهيلعمللا قلص ىنلا ىهأىذلا ىطسقلا ثيدح فو اقر أ
 - 2 م .٠ ا 0 وه <

 لوعذم عم لوعفوهو عنموحاكنلا نع س>هنالءاسنلا نبال ىذلاوهروص توها ذاف ا

 8 و 2 2 ب 8 . 5-2

 0 اورصوحادانورص+# موقلاّةيو سا.تحالاو سلا نمهلكو هلداوبالو ّنرتأب ىذاا وهف

 ن6 22 2 6 59 ا لر

 ةءورلوق كا ذكووورصا-وارصح هور صح لوقتناسنالا همؤرص#

 هو عدو 5 مآ - و« 0 284 2 نإ

 نءحجاحلارص<نآراص>الاو سوءحلاروصحلاىجعب لاق 23 ارصالا ىساروص#هحدم 4#

- 6 1 7 ٍ- 

 5 و ودود 3 0 3 ا

 نموهتدسلا فوطي ىج ل ديال ضرعر صحا يلا ثيدح فو هوو ا ضرع سانملا غوأب

 2 2 1 م 0

 ىلا لوصولا نم ض صو فوخ ههنعىذلا لوقت برعلاءاّرلا لاق سدخاو عنملاراصحالا كد

 م هو ع 28 3 5

س اوس اك اروهقم نك: لاملكو هيرو اه ماق
 ردحا دق ص را قلاقد كلذهامس ١ او در



 (زمصح) ءارلافرح + ءاملال دف 1
 طش كر هراساإاو »جان عطا ةهاؤل7 ال نه باج داو 250771 2 لازاتت7 ة17 ج 280197 |

 تراصو لاخلا نمت ٌرقدق ترهضأ اذا ى نبدأ لاعو مولئاةين أ مهروذصُُن 2

 مهرودصتقاض موقلا نءاجنوكالودءز و لاق مشرودصةرصحأْرق 3 نمرقاهب و مسسالاك

 لاق مهر ودصت قاض دقو مهرودص تقاضو موهقلا ىفءاج تلقكذ "كدقب وأواو هلصتنأالا

 ىخام ا نوكينأ نو.فوكللاو سفخالازاجأف مهرو دصترصح كو جوأ هلوقامأو ىرشولا

 ثدد حو مييلعءاعدلا ةهج ىلع مهرودص ٌثرصح لعج ودق مالا هن وبس زجيلو م

 اح يسسو هملعهلتا ىلصىبنلا بنجملا اسلاجاملعت ًارادفاهلعهتلاناوضرةم طاف حاوز

 | وسملاو سوحلالعسملا ق.ضيام اهب قاضرمهالا ناك تعطقناو تدتسا ىأت كيو
 9و لا د ا ه 2و ء 00 1

 ةيسشن بذشلا ةرصاا_منا ةقانال لاقي و ترصحا 1 درصح دقو للكلاحالاةقمضا|لبالا

 . ع 5 6 ُ 3 م 0 33

 -ذ-ٍِ 1 و ه ىو م هه” وه ع 9

 0 ا ما اورمديسلا ع د اوريو روض

 < ه9 هم ادم ه5 ع 5

 ىناعج ىأ ىض سه رص او ىلوت فرصحسأو عرصح ا ناف لبو زع تلا لا اهديربة_تاح

 مو 5وو 2 وص مد اس همم و وه

 )00 تبعا لرخلا احلا 95و 0

 و د - 0 7 س 5و 5 0 7

 اع و حل
 لاهت هناك ة ماتم نمالدب باكرا باغنوكين أ ىلع باهرلا باَغةساقسو ىو ربو ىره وخلا

 هو 95

 محهجاةلعجو لد زملاق و سنابس او مايقريصتلا فرط ىدأ ىوروباقرلا باغبرو

 هس ىأهريص> ا ذهور وصح هف هتسدح ىأ هترصتح نموثى دنقلا !لاوو اروصح ني رفاكلا

 ١ ني رف وعو بقص تلا عضوا - لثملا ىلعهسح سل 1و

 نطملا ساينتحارصخلا 1 0 و ريصل اكس د اراصاساو د ,رر ذقأسوةهملاداضلاءىرهزالا

 موو 5 5و 7 - 5 5 1 يلا اي

 نمرسالاو طئاغلا نيرصللا ىديزيلاو ىتمدالا رض اوهل_عاف مسي لام ىلعهطئاغرمصحدقو

 مو و 3 8 كح 3 ”4 ال 3 8 3

 روصحترصخاةيىدلا لاقبح زربنيا فاالا مضيرصحأ اوهطئاغير صح قاسكلا لوبلا
 5ع 2. < 0<

 نوهو دحاوءوشرممألاهذخ ا ورصحلا هذ أ دةورضملا ذأ اصح ص سمو هبلعرصحدقو

 هم و <

 ٌرصح جرو هال وهلوبهبلعرصح نولوي ولاف نر النا ترس هوم م



 نه هيكل ند 1 حو

0|” 

 دكندت فوبي سيح

 5 (رصح) ءارلافرح « ءادالسق

 00 لعسفلا ىلع 0 لس يح رشح مسلي 1

95989 > 

 ردت هوجو ولما فوشملا « فود سر شحم 1 ىلذهلاةرانعو: لاق رشح اولو ب

 مسدنمحدسقلا حيز كو 00 5 قمرا كلذكر دق نت

- - 

 1 .٠ . . 0 27 5 0 م 7 - و 5 ٍ '

 م هيلعنبللا 2 دو را اذا بط هولا ع -رمسجسو نحلاك نللا نمحرالارشحلا ل.قو نالا

 9” ع .٠ .ه سه . 4 5 , 2 5 - 2

 رشحو او لو*+ءملا لعف ةغص ىلءامهالكو نش>و هاما بلعت لاهو ىبارعالانءاهاور هديع
 و .٠ .٠ . 5 .4 .٠

 دشنأو نطملا مظعلا لاجرلا نمو انما باودلان مزوسملاو تركو 00١
 ةسض ومو وصع و س

 ص + ال او ند هلملا الا 23 الا ءأطغسنيسحلاةروُشح 00

 وذاع بعت ل ءمارصح للا < ل نرسل (رمح]) ملسءأهتئاوءاهلا
 2 ساس

 م5 *+و -

 ردسلا ةضرصملاو قاضوردصرصحر مالكا ىلعر دو مرمصح ليقو هنتطنم ل ىعرصتا

 نيدلاالال_-حوزعهلشلالاف | ا رص ةلهأ نعءرملاردصرص> لق أ نعءرملا قاضاذاو

 ع م 720
 تقاضدهازعم مول اشهنأ يرو رافع واحو ا قاثس مهنايو مكش موقىلا نواصي

 < يت -

 للبقو مهرودصت بصح دقو ربد-ةنلمقوهل سزبالأك مهموقلاتق ووكلاتق نع مهوردص

 ل تاحةف_صوهنال بصن عض ومىف ن الامهر ريس 2 اموقوأالاح رك اجوأ واهريدقت

 اماذهو فوض وملا ماتم ةفصلا ماها نص ضعي هين ىلاملا ل ءعتوصح ل

 روق ووسام وأى شب لعنن :رم لكورامتالا لاسو رثنلا نمهيىلو أ رارطضالا عضومو
- 7” 

 هردص قاض واهيل أ ىلارظذ نيحاش 'رممراصردص رصف تااط "ل2 فصرد سل لوق او5هنمو ع

 اهلوطلاملاقرنأ |
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 مده رودصت هرمصحإك اج وأ ىل اعدل اوةقءارغلالاقو "لخاامهذهل أوطلم هر رود _صٌّقمضتىأ

 وورمم س صد

 لوقت الح رىاسكلا عمو لاف هل-ةعبهذدقنودن ربوإةعبهذن الف ىنات لوقت نرعلا

 الاس نوكمالو الاحٌترصح هلوقءارغلا ل تعج حاسترلا لاو رينانتلا تاذىلا ُثرطت تصف

 لاك دعب ريخأ م ا هن اكر بخدعب ريخ م هرودض ترص م مضعن لافو لاق دقبالا

 لضالا تا



 همي  ةيلارلا ها نط ظن ف رهيب ل بث س5 | نحل ثلا
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 ىف 7-ءوو 56. 4# ه سام نب

 لاف هفطلا اودق ةرافم لح أر تكن اذا و

 -ٍِ 23 ةهم اك هه وو مساك وو وو روس 5

 مزق 0 35 هنديدحرو ث و بوعكلا ندا

 مةوسضص 5:ةد 9 همم

 ارشح هيرش> دقو ىيقدربس ناتدلبسو ىطااو ىلا اوه ىذا ن هك د مازولا

 ةياورفءاجاذكه ريثالا نبا لاق ا علا حمار رع تح ارا تم .دحىفو
 دك يف مع 9م دك م هَ

 ىرهزالا ديا ا و مدت ةدقونيسلابرو ممل اوم داذا نانا ترش نموهو

 ثردحلاق و هن دينا رف نام طل ط اناككا ذا امم وف لتس شا ومبظن فو رك دفن الفرش رداونلا ف

 رخالاثيدخللا فو. ةماسقلا مومل سانلا ريش < اهبنالءاشأ اهددي ربمهرمس ىلا سانلادرطتران
 و دو ا ل : 000 0 َ 1:
 اورشعتالنااو قطو عرش دهون ا تب ولحق و مهةوساو مهءمجاك ارانلا ىلا متشب رمشعو

 مو - و هور 5 و هر

 لماعملان رو رخال لق او ثوعبلامهلع برضتالو ىزاغملا لان رود الىا اورشحالو

 الن ىلع ناري لعأ لص ثيدسح هنمو مهنك امأ !فاهدخأب لو مهلاومأ قد ددخأم 6 اك هلا

 ”- هم وز س و227 وس 7

 ٌريدكلاو نيل بجصالورعلا نافذا ٠ ارَهلل هد نرش الو ترشعد الءا لأ ث د دحبو اورشدع

 ذئاع2 أن بةيمأ لاق 0 ةديدكلا هَليَوملاناذ .الاوذّدقلا نم

 ا لم تك مص مم

 يرد خد وخاطر #2 وام ثول, راطم

 هوم م 2 مة وو<

 برب ىربات ”كقشلامماهمّتلا ش ةيرذزتقا نموناد الا نضرشلتا ثلا رشحاك ةر وشحن او
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 ص همم دمءو و179
 هر الا ف تيعمفرطلا ةسقمقد باعث لاو ةردتسقفرلار غصة

 2ث تدمع 6 مج

 دع | د ترشح ان "اك ىرهو1 ال اكو علل او ٌترَغصىأ ارشح ترشح منالردصلا
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 نمهديسس نبا لاق هر وشد ى كلا وشح رف اهريغ كاذكجودددحوتيربىأ

 ١ ةقتارمح لات ن مو ل نو دع اا ةلعلا نلف وي عجبا درأ

 ارشح نوكمن اريعبلا فب سن ىنارعالا نب 5 لك لبقو 0| فان رماة اركي وق ”00 رك تارسللا قيصست نارعإلا الاه رشح قشد فطأ لك لشو ةرسح ||... مسا

 ةمرلاودلاه ةقانلاف بس كلذكو || ةاركه_-ولاةءساسالا

 2 ص رم دو. ور وو) اهموقريسغى امال ةميرغلا

رغلا# اكد 0 ةسفيطا ىرفذو رشح ندا اهل ٍِع 4
 مص ةي

 0 مسصامال هنالادن اةولخاهارك

 دقو تكسءامو روغ ام مهلوق لدم لصالا فردصم هنال عمالو ىيالرم 20 ا ىره دولا 1000 ما اههحوقاهل

 د مور 5 7

 ناونيرفلا لاق ةرمشح نذل بق ىىيعم

 كا سل ع 2و

 رفصام ذا حرم طيلعاك 3 ةرسمةريدح ندا ل

2 7 
 2 ىدرم و” مو

 رعبشفو رشحم 5000 شيلا درك ىو سمر توروس مهسو
 ب ا ل كا

 لد نه
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 56 (رشح) ءارلا فرح د ءامللا لصف

 لاو دق ىلع سانلارسشحأ ل اكهنال )بو هيلعهلنا ىلصدتلا لوسران دس ءامسأ نمرشانلساو

 رشح ار شاك اورفكلا ىمتتاوعع ىاملاودجسأو دمتانأ ءاعسأ سه ىل إس .وهملع هللا لص

 ردح ىذلارمشاخا ل سودملعهنقا لص ىبنلاءامسأ ىريثالا نبا لاك بقاعلاو بدق ىلعساننلا
 هذ_هنأدارأ ءام-أ ىل ىلا )سو هلعدلنا ىل_صدلوقو هريغتءلمنودهتلم ىلعوهةلث سانا

 مهلعةح هيوم تبدك ىلا مالا ىلع ةلزنملا ىلا عت هللا ب تص ىف ةروك ذماهّدع ىلا ءامسالا

 نال مقتفَّنورسح مر ىلا ءئش نباتا ىفانطتفامىلاعتدلوقامأف اهم الاَرشَتو
 دور 8 وة

 هللالاك ىرهزالا 8 6 هلك هنالنادراقّدمنامنعملاو 0 وت ا دراما

 ملسو هيلعدللا 0 ا
 38 ل 5 : : 3+ 1

 لام اتفاق ةديدش نس سانا | تياصااذاثمللا لاه ايئدلا فا متوماهرشح مهضعن لافو
 59 29 - رزوو رم م

 نممهضتامأ كلذوم_هرسشكو مه دريم د همم سل أه مرسش دقق عدرالاتاوذتكلهأو

 ةيورلاق هتكلهأ نالفلامةنسلا ترمس راصمالا ىلا ىاونلا
 ىو

 تفريط مشسهط الو 2 0 وُ اهرشسن ماحتامو

 رو سس «#ر

 عماج مس ماوهو هوو باص و اج اوعسارب اريلاك ضرالا باودراغ_صةدس -اوةرش ىداو

 هَد»9 و١ و

 لاق ام 1 دارنا نماذهاوإو قب نأ الاد حاولا درغنال

 هت ه2 9و

 تارّشَخلا لك أ ابىدع سوا د ورع مأاي

 5 رخل تارا ىمصالا هلمساالا م ضرالا ماوس لبقو

 ضرالا ماوه ىهو ضرالا ارش نملك أتفاهءدتإ ةرهلاثيدحىفو ضرالا ماوضىهو
 رغاصتو هنممظاعئامةرسسَح هلكدمصلا لبقو اعرق ضرالا رسل عمسأ ل بلل ثيدحهندو

 عاعدلكض رالا لشي ملك املك اتيايرددلاو دوم رالا لك . نملك أم لكل قو

 أ نع ل.مثنبا ىو رو رشح عدلا دما لئلا رمل رشا ةفيتحو لاك و ثفلاو

 ةرصقلا ةرشْحلاق ةوفىت اورمسَلسا عججاو ةرمّسلا ةمدللا ىلتىتلاف ثان 'رشقاهملعة سلا لاك باطخلا

 عر 0 نءاهيفامو ض رالاىق قرام نعلا لهأ ةسغلىف# رحل اوىرهزالا لاف

 نيكتيلاريشحو رشا عجبا اوداولسر لاقت ةرمشَحْلا كا فرضخ [تامنهس: نمرهظاسجرف

 /) برعلا ناسا ٌُ 0(

 م

 ها ررحوفاؤملاة عسسل

 ماللاوءاّتلاريسكب بلثلا هلو
 فتككو ةددسشملااءلانو

 ىلأ تن اظةملا ناسفس نبا

 ىقاكىرست فاك ة لت

 [م ىلهاخلا ىرينعلارعاشلا

 ها ب ل ت ىفحراشلا
 م



 (سشح) ءارلاىرح هه ءاحلالصق 5
 0 سلل777 7

 ل نقلل هام - 0 3
 اذارفاجو ردافو رساحل فدي زوأ ابعت اذا هيا داارمس >- نمنودعتمدودورطمو اةرسكا

 الاف مط بردا للف قرحلا اذه ىورزوطتسو ألق اهكرتواهنعلدعْف وسهم

 منوم ساو م 8م ع 9-5 2

 ىت-مهاطعأفو هانارعفا ارتب هيو ربات رار للاةرسحلاو تاوصلا نطو لاف

 و 5و 062 دس
 هسفقو قيرملا دن موظو لد هلودلطاو ناعبقلافتشر تانراسماو ىثهدتع يو ١

00 
 لاقو اردت مسامقالا 713ه قنا نوال ءلقم.س وهو هم طز نمرخ

 لاك اديدشالك أ ة.سئاملا اهلك ًاموضرالا ىلع لستار ضخ ة مشعر ا وأ

 هنناواراجف صد رعاشلا

 ران“ ىدبسدلأل شو « راّسح نمو ىمهبنم ّناكأ

 | كن ارعا ريس والامر *اوملاالو ساشلا نمران“ اهب سلرغقناكملااذ_هلوشب

 هسه ًاتاورلا ضءدمعيَو لاه ضرالا ىلءالابخ تن همسعط وهنابنف فرخ اهم راما

 كش بشيعلا نما ىرهزإلا بالاس تاشأو مبرضراسّلسا ثلا را تابنب

 عرك نالفو رخآبشعليو دانا رخأ تينبارغلا لولاك نام شاولا نأ رلاىف

 0 ةءلدطاقرركت دقو ىفععضومنيسلار سكب سَ نطنو ريشا حرك ىأرسما

 مه الف هر 0 ( قموتافرعننب داووهلمقو نيسسلار مس واحلا تو بل

 أ رك ٌرثَْلاَو ةمامقلا موو سانلا عج و ورمل موي هسنموو سه عجب ارشح مسه هرشكو

 :وخوأ ًركسعسو دليلا اورسشح اذا كلذكو موقتلا هسلارشح ىذلا عجنارّسْماو ةماسقلا مول

 د ا وئاواكو ريسضتلا فب ىفتازئاوج .رخ نأ جننظام رشا لوأل لج و زعهللا لاك

 اوليامو دهعلا اوضتن مث هلالو هل عاونوكيال نأ ةثردملا لزنا ا لسو ةيلع هللا لص ىبنلااودقاع

 ماشلا ىلا ولو مهلزانم نم الكا ىلعهوقراخنفل و هيلعهللا ىلص ىلا مهدصقفةكم لهأرافك

 كلذإو لاعناهيلا ةماسقتا مول ق لح ارشح مترسشحلا ضرأ ىلارسشحرمدَح لوو هو ىر#هزالا لاق
 مان مهرخآى جأ مث برعلا رز نمتعذلا لأن ملجأ هلوأمها لمقو رمشملا لوكال لمق

 ةردهلا تعطقناثيذحلاىفو راخ هوب ونا ل ران رد عشا ىلا ع

 روعفلاو قسفلا لح رلااهب ىف راقد ةت لو أهلا ل .سفداهجىأر شحود واداه- ثالث مالا

 ناطوالا ن نعال اوهرسشللاو مهرادن نع نوحير ضب سانا لال و ايبغت لغردقي لاذ

 رشا عضومنيكلارسكبر شحنا ىرهوللا معاذاريفنلا محي ورك ارشحلا,دارأ ل قو

 ,ناحاو
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 اق ”اامداعن 5 بدح ىلا بانج و د# اهل تاسعا

 ددسالاق هيضاوناههراماناةيراطاوتثا
 هم لق صح هس عر 7

 اهمادخ ل الكلاب عطتدو د* ثرسواه لاغتاذاذ

 / 3 ذك

 بكراذاف همأ_:س ل ءعوبود مطر "ينج ةسنعسرعبلا وكن ل ًاريعبلا مطر ىرهزالا لاك

 2 3 < مام

 رةم# ىذو هرعت لحرو رس دق" ةةيعضا أو ىف مع 00 نتيسارنخ لا

 ِبْضُعلا اريسمأ ىك :مهطعبلاقو بصعلارب أى دآ عع :لدرنامزلارخآ حرت ثدد_+اىفو

 مو موز م, مدمو سس 7ىست

 م ”اكبوأ لكن م هنولام كولملا س 1 عونا طا لا باونأ ن نع نوصقمور ثنا

 و ”ت <

 اا نا طاب معد بع اّيراغمو ضرالاَّقراشمدللا مروي فيرشاٌعرق
 ا

 أ ةعاسلاموقتال ثيدحلا فو زهلارسسغ ا لا قيالو ىرهزالا لاك شضرالان .ءاملا تدتام

 1 4 الا أ رمسدسام اك 9 دم اتر رسل يح 3 دكا اينننك فلا

 ْ أدر منعم ضانرأ رباعي ري ساب اذاةلوقو نوما رس.احلا ةيوبلا نعي

 1 فشكيى أل الكلا ةاز هلا باود نع ر سسك كمال ليا نمامدا: ءنبى حك ثيدح ىفو جلل

 ْ ٌكلذْناف ارم ادنللا اد ءاعمللا ناو ذر ىلع خي د> ىفو هرك ذى .بسو سك ىو رب و

 1 دحاسملا | تا قا ئتر سنعات اهل َقفَرشالردحلا ةفوشكمىأ نيملا تملا هس

 ْ ىأ ةرههشل !ناصغأن ندا بص غدي رب هيرمدحو هنريسك ارخ تدل خاقرباح ث إد د-*ىقو 8

 : لاق ىراعملا عدل او رمل هَسَسَح راج ةوقدنعار ءةجرت قىكرهزالا لافو رجلان هش ا

 ٠ْ اهرساحتو رش نم منك ايف نكي ملاذا رسام اةي راع :الفولاف ه ىراعملا لثمتأ ارملا نمرساحلاو

 ٠ ثد كت 1 !ىلا قسعلا ش محد زل نمتجرخ ريدطلا ترسو ا هنلا نع عريسا لاا منوم

 ٠ رب ام كنك را لاب كب ىنانلاو ىرعزالا لا ا وم زع هنالك كلذ نال 1
 : ب - : 2 .

 لا حاردلا ل .ك هلوق |
 اهلوط كح مسي رحتلا

 هيدهشتسا م نار

 خا هينتقلمح ىففاوملا

 موىيعم



 اهيا ب 5 1 كل اي ا ا لاا رو ا 90 ل كابا ىلا تا للم اكو 0595-5
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 الؤ رب رح ثيد_-فو بهتوا.عأ اذارمس ارمسح ند ملاعق س اوهولاقازاتالىأاورسسكنالو

 5 ص مع وم» -

 ترمسحاذا ىزاغلازو ال ىأر رعب الريس لسا ثودالسا ىفو اهفئاسب ءتيالىأ اهحتاصرس

 اند_عتموامزالن وكي و لاق اههسنن كلوؤدعلااهذ_خأ,نأةناخغاهر ةعل نأ ثيع ًاوهاد اذ

 ب ' ما هةموو عج

 ترانس اًضدأ ارح اهضلاشو ديلولاالخ عموم ورا ىعد هلاس' نائارسحْ دطافو

 ةورو م يس

 ةنورلاق | | مسح راف أهلا تقَدحامُد باه >رممهدحو تاك نيعلا

 0 2 02 و2 وو .م ل وعد مو ”و رة

 لوط ن.هدرطت عطغن :او لك ىأ دوحة وصب رييجو 00 هواضقه سنع قرط سك 0
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 ةفان فص: ىلذهلاداب وش ننس قلاق 0م ريسوهف كلذ بشأا مودم

 8 روم

 روح نتنماار ظاهر ط 0 ع اهيهاذمداهبريسَعلاَن

 ليؤتتلا فو 43 ءاكريسحر صو اهوش ىأ فرالا ىءاهرطش بنو لم اادَق ذانلاريسعلا

 كل ملكى أريسح ءوشوارغاص ب اة ديرتءار 2 ريح و 00 0
 2مم هص 5و5 5 9هرع -

 لعمل طسبلا لك اهطستالول وزع هلوقاذكو لكيلا »نع ْتمَوق اذا لبالار سكت
0 2 

 لوة:بر علا رلاقهدتعتو ا اروي قمم ا ىطعين أهان لاق اروح اموأم

 و مو# 0-0

 ْ رظذلا غوأب :ىدق د 5 0 ىتح اهرب ماذا هي 1

 هتاف رمأ ىلعهتمادنتدتشا اذا نا مس و و ريس .وهف ان ا 0 راَرسسرس رسسح و

 رج و نشل هسا 3 الخ * ىلعموملا انام رازملالاقو

 لاه .لوسرنم كاما رع دح انو زع هل اوقف ةودءاوألاقو قولا دعو

 تيجالا مةرسملاو ةرسملا ةادانمىف:دئاغلا ام لئاقلا لاك اذا نآرقلا ىف"هلّمس سم بعصأ اذه

 0نافديزا,تلقاذا+_نتبا.ءادنلانال لق_هيامةادانمىةدئانلاك اهتادانمىفةدئافلاو لاق

 تاعفلوقت ٌمءاد_دلانههفتلدب زا لوقتاساو مالكلل نعمالفءادنلاريغردبطاختل هنو ءدنكت

 هالوةنن أن هدكو أ وهف تعنصام نس>ًاامدي زا؛كءلعلمةموهن1تاقاذا كر ىرتالا اذك

 بتم كنا هن دف د ةؤتاعفام بعأا آب طاخملل تافاذا كلذكو ءادنريغ تعئصام ن سحأْام

 ىنعملاوةدئافلا ىفغابأ ب دعلا كاعدناك اذك لعفتناهامعانو تاعفاممدامعاوتاقولو
 د 7

 قق>مدتلا _اةريسملاو ب بمعللالهنم يوهتمال هنت ءادنلاامناو كتافو نم هنافلمق امان

 ميل سفن هدالفلخ و زغلاكو هنفةعشتمالىذلا تاودلا ند هريشسلاك مئات قب
 م مع و )و هر 20 2-1

 ادب ىح «_ةعبضت رس ل >ا ب |او قارعلا نعرلارممَسو رم 31 ةوةرسسح ىأت ارسح
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 (رسح) __ءارافرح « الالف
 711757537272771 517 وتو و ووصل

 مو 2 و ورم 2و 1 0 20

 ارحب ومرسي نع د 0 500 0007
 0 مام 9 ا ا ا

 0 : اوني الىذلا رسالا و عرادلا فالخ
 < وه سمص هوس 0

20 2 25-7 

 ىن ارعالا نبا ديس 0 هيت سيسر اول

 ا 3 8 ا

 مو 2و و 5<

2 

 2 2 لمآ 0-0

 ةلاحرلا مه رسل ىلع 00 ا صين د

 ثترسحاذاءاهريسغي ساحة أ سها و هس ًار ىلءةما عالرساح لحرو مهل عوردال يذلا هه لمقو

 ىأهعارذ . نعرسف ثندخعاقو هسأر ىلعةضس الو هيلع عردالرساح لجرو اهماسشاهتع

 ه2

 اه-ورتواهحوزاهقلط سها نع ٌتاًءبواهنعهللا ىذرةشئاعثددحفو هس نمامهح رخآ

 همم 0 2

 امنع ترسح رمماحتأ سها هدم سنا هح -ولاةفوشكم ةرساح تدعق ىأ !هب دب نيب ت درسكت ل حر

 بي ؤدو ا لاقرس ءاوحورسح جاو رساحنيعارذلا وسار اهعرد

 وم مة م

 ا ا وااو 35 مدي ااا

22 0 202 

 هم وه #8 ه سو 9و 89 صرع

 طار تلو دال ىارذنع تما الاراسمنالا

 ىدع:ي ْثلكو تبعا ترس هاوار سحةسقانلاوهيادلا ترسسح بعتلاوءايعالارو او
 هدد ع م وو ضو»  ووم

 لاق اهرسحواهردقم الار ودوار جا كرت 0 ا ىدعتيالو

 سلو مو هقدر
 فلا ىلع نبعد 0 4 رب رسحملا ض درعك الأ

 لم ىرمسح عمملاو ءاوستالاو رك ذااريسحو ةرساحوريساح بادو فاكلادازفاضرعمالاذارأ

 1سم سدا رع دلل ارسل ميلر ءوشاارمسساو ىلدقو لق

 52-1 ص -و *عهلباأ ءداثيد كلاقو ثو سس الو ىلا دعتشتا ا قل تدع ااذاّثرم ساو
- 

 ل -----------

 خلارسملاو رسملاوةوق
 كح رفو برضبا: نموه
 يعم مأ سوماقلاق



 اا ا وا ا ير فر سفارات دل ا 9 9 اي وام ارا دلو د مح نطل ينم ١ اولا يا ل ل ا ل م ل ا ا ا را
 "ومي ع لعام نيسفعا 002 1 2 3 1 هني < 1030 5 بلم ل 0 3 0 8

/ 1 2 
 ' هلي 210 27 7 ب

 ْ () ءارلا رح #3 ءاذا لصف 66
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 0 و 7 هول هو هوما.
 : سادمم نيس ابعلافو ف دوزاسامضرو ىداولا ع هوعق 3
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 روحو نار نمتا سماد * ترا هيف سلا ٌباَعُلباَذو

 نرحارلا لاق ىوقو بدق ىذا مالغلاواولا ديد تير ورَطاو روزدساو رمسابس اعز رزاحهحو و
 ءم”سهو» 2 )»و مث لص نو*< مد ب دوم وس

 اروزحامالعوال اتاك ارذسم نهى ىلا مدعت نأ

 اًردصْلا الا الاس اغلا #34 ارورحالوا 2 لاقو

 ضءدلاف هكاردا ىتنادةىذلارورداو عجلا ثينتلءاهلااودازةروارسو رو از عسملاو

 » مص وهب يدهس

 4 بارا قوت سس ةمطوك دي كم از حروزح ىرحنإ نرعلاءامسن

 - 1 9« < ىو < 24

 هضشاوكح هثقت نس ىو #»* هناعةلعهتمءاحدق
 - . هس - .٠

- - - 

 لعفي لو كرديداك ىذلاوه بوقعيلاقو مدن فوكوتملشا تاما غلا رود ىرهوملا

 ءاتلاو خوال ابراكىذلاوه هَ وازتانالغ اسي و هيلع هلئا ل صدتنا لور عمات ثيدخا قو

 ضرالاةر ورعب ههشدلعل واستر أت دضفارورحامالغ تنك نرالا تن ده نمو عجبا ثدنأتل

 لا ىوقولرتأ اذاورورسدعب كلرديلو قهاراذا مال غلا لاقي تدكسلا نا ةريغصلا ةمنارلا ىشو

 لاكىونتا غلابلا دار لاك * دولا ءاشرل روزا عزت ةغباتلالاعاتش روك و هفدتشاو

 دشن او لاجنرلا نمتفدعشلاروزكاو ىؤقودتشا اذا مالغلاروركادادضالا ىف متاحوبأ ل اكو

 روزحالوناذ ةآوص اوصال 37 5 عارصمتعئادنا نأ امو

 هي س# 2

 0 هل سل 7-2 23 هسا نئاسلا 1 نا رخآلافو

 لاق لفل 000 نعءىرشزالا ىحو افيعضافلولل جرانمهر ارا

 عنادا ىوقلا غانو لعيعنميرعلان ءرهو غلابلاريغريغصلا برعل ان عروُرَلا

 او اه 3 اة لارعالا نا ادهوهلوقلاورودنموأ لاك حالسساالوسدق

 همد و

 | دياي فاو سووا ءأ ارد نيهللا سمع ثيدسحىفو هرب رس

 هدة

 ىفاشاا لاق ةروسق زون وهو نيطاذَلا باردنععضومو#ريثالا نبا لاق "رم نمةرورخلاب

 مام صو م

 لق 5 ربما ةسيمورلايثارب حو ناتنخامهوةسودملاوةروزَنودت_ثيسانلا

0 



 4 (دزح) -_تارافرح م ءاملال مذ

 سداوءارلاد اكد ع نهمعمو ءارلا نوكسوءاخلا ركل

 فالثخا ىلع ثددمحلااذهةءاورؤروهشملاولاق ررحىفالح رح نوكي فم ةذهلا ىلءفد حت

 باك ىفاجاذكو فورع همس ربالا باث نم برضوهوىازلاوءادناب زنا نول سب هقرط

 م6 الفح رشو ىورا ع فراع ظذاحوهو ىءوموأهرك ذاكرخا ثد دح هلءلودوا دىاوىراخلا

 ةووسص و :

 صراخلارزاداو ضر او ريد ةتلارزل | ىرهوملا سدخ انىشلاَدَدَع كو جدزما(بزح إل

 2 هوم و هم 773م
 انيققاذكو ذك ماعلما اااذهرز نأ لوقت سد اهردقا بر يركب درك ثلا زح هدسنبا

 وورع رايعوم#

 ينعم زم احورزاحوه كار 2 ع نا 00 را نعرزحلاةرزخاو

 1 وي ة2ر 2 227 2
 لاق ارو نحو ار تر زكن لا ارزحهدسننبا ضجىأذسلاوْنللار رس دقودخاو

 مصمم اوم م مودا 7 م 9 وم م عمو هامءدو

 موقلا ىديًايرئرحام رخال ة و رد اوكو رزطكرارحو « رزحد5بطو ةيالحانأو ضراو 00

 ومءوس همم 2

 لاملاةرزحو ىذف تدنوأاك رز هنظأ ىف ريغ رشي لو هدمس نا لاق ملام رايخنم

 ةهرور2 م

 تار عجاوىدنعامريشكأو فن ةرزحادهلاقد و كلذكهررسو لحرلا ىمساهب وورامش

 تارزحنمذخأتال هلل اقف ادصمثعيدلا لسوهلعشا لصونلان ١ ءثددحلاق و كب رحلا

5 

 ىازلا نوك تدر رح عجتارز لا ةقد_ّصلافىعدر ركبلاو قرا ااذُخأب.ثسانلا سفن

 هدا ولاَدَر را ثيم اوال هتف دهر در رحل 'رملا محاصال و هر راح تسلح راب

 * وا ردا « ىرفشزالادكتاو سؤنألا ىلا تفيضأ ا ذهلو لاق رزان م

 رعشدث ئًاولاق #3 لاملاراي ب اقلا رو د رخآلاقو سفنلا اهذواس# ىإ هى
 م

 فب رللادنع الحلا اهقاقح 5 بار غرار تلا #2 باقل تار ُتارّرَلا

 وهون ارا عدسةتباكو ري ماعلا نع اوبكستو سانلا لاومأت ارّرساوذ نال ث داو

 روحا لاملا لكس لواهبايرأا يدوب ىتلا ىهلاومالا ٌتاررَسدغسوب لاو هعضوم روك ذم
 د مس و

 هواشن تارزحل |ةدسءونأ #3 الفاوألا ين أو قررحاو * برعلا لثمىفو قيالعلا ى هولاق

 رعشدشل اوه ةةررس ىهودهلام رح ىهل اق ءاوسى الاو رك داالاملا

 و 9 د هم و 5< 5 وزءم9و م

 ربصاو سوفلا تار رس لدبنو #23 م لكعوب لكموتع عفادن

 وذو 2 م2 ع

 عملا نعلم نبا ماو هس اغلب ؛اذا هال برضي رزق صراسقلا ادعبر ءلالاثمأ نمو

 ة رصد

 ةريغصلا ةسارلاةروزملاو ل تال بيطسلع راو

 دكناو ط.لغلا ناك ارو ١!ىرهزالا ربذص”لتوهودواز آلا عمملاو

 ضماخلا نيالا ىأوهو هلوق

 نوكسف عشبة زا ى ١ يهدملا

 معصم عا سوماقلاىفاك



 ءالأ مضزلات ان رحوةلوق

 فو هحوبفملا“ اراادددشتو

 3 ةقفعتدسلا ةاييملا

 توقان

 نر
 [دصاديأ اه: وراالف #3 6-5 ار :0ثاق

 7, رد -

 ءارلا فرح 95 ءازال صف

 1210513701 11 ا

 ةمم ترو لو و« 70و

 افا ”يلودلابن ءطدو 5 قمع كفوطب

 | !ميتايناكوىر
 ىلءامهوذامعتل ا امهلعلخدف اهلحرو ل+رىفهتاعجدشب امو هتمعالف نامعنل !بكراذا

 كلا لاتلا ىةتناك تام _عنلا ما ةدزبت 2 اكو 0 ا اذه تنسو لاق

 ا هانثق ىف نعطي ل_ه«ذ هلست 3 هلم حا مر آل! نكعىلاهسعندو لخملاد خو لانا

 : 5 2و هو
 اذ_هةرزمل ادلب نار ىره وللا لاق فروع نار هدد تناك هن رج ى »وأول :هلا

 ظ رهاظ عضومءارو رو نوذلا باين مو ال اتناك ناو نانااةه نموها ناك اذ

 | نيح م همك ةواهيمهءاقجا لوت'ناكهنالح راوملا نمير وركاهسيلا بسنت ةفوكسحلا

 ْ مس ناو كك وحلا لاو م دار ورتب هساقامتا بسنلا لو د :ردان نموهواملعاو مث امن

 ِ ءاضق نعت ةشلاعثد دح همر ةيزوركلا يبى ور لاقي وريصش ود_ءةبرق

 أ ناكو لعم_-هلتاتنيذلا جراوللا نمي رورألا مه كك لا ا وا

 : اهتهيش ضدللا ىهأ ىف د ند ارملاهذهةشناعتأ اراملق فو رعمو »أم نيدلا فد.؛شنلا نممهدذع

 | ةنعلا تفااخاهنأتدارأ ل مقو اهم منعتو مهلثاسم”رثكو مه صف مهددشتو هب رورالاب
 | 2 ورع و603 2 54 7 / 1 24 :

 : ةسةعو"هل هرتانعدلامت را 7 -رخأ6 ةعالا . نعت دحرحرب

 8 م ىو

 لاق عشرا 8 ىرح نبل سمو ماكرو كرو ةامرامهللاع عد

 7-1-1-9 2 0 0 وهرس |: سر

 بهذ ناتناثلاف ى ابنك » احرلاو ةعنصلاق نار اتاك

 ا

 وة وت و 22م7 مهو 90ه م22 5 مسام م 825 7

 برعأب افتانوبهنمل ف ذاطد 003 00 9

 ةيورلاو فورع:لم انا لوذ-نملخربركلاو
 ةدمصو م ه م 85 م 4 هدم

 قمرا نهب بهسلااذا هيف 237 اًهزع ررااتزطو :تؤرع

 ىدد» صم

 لافزةمللرحر رخو هلل هيريشو سرغا اذهدجررأ ا

 رح تاو همح سك رثدق 1 ربلاد الون مة ها

 رسال ناج ىلع دنع وجمل بنا تاامأ مث

 || ةعاشلا طارشأ ىف ىذلامأو نب رلادشناورامهلل بز سو ا نآضللرحز حو لاق
 2مم وو

 راآلاقو *أز] ارماع ايفر ف ئيرمو ةك نا ا 1رل الا نما لاق ريك اوما لهب :

 فعلا .٠
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 ذانيدقر رفادار طانلا نيعن ءنامس نا ارا عج يللا نانا جاو ةريثكلا للا 1

 ا (ررج) ءارلا فرح نب ءاحلا لصف

 00 اهني امد * بدأ ورح قاس ىدان

 ] ىذا وهاذهو "سقاس -قاسلوق وقد 82 وصل” سقاس ىرامَتل رد ىعمأمالبقو

 ءامسالا نم او ذا ةسنممتاوضالا نال لاقفهكلعو 5 أك هنن. ىلع ىجلارخص

 ةعصن ىدنءدبشي ى>نبالاق اهتوصوهامناواهدإورحقاسنأ نط ىمدالا لاكو اهعراضام

 اًرقاسو افاضمناكن ا رح قاس لاق رحقاس فرصا برع اواو برعي لهنا ىمدالا لوث

 رحقاسدحاصوهوهنبعيتوصلا ىكحمنا ىلع لدي هيارعاهكرتف ةركس هنال هفرصمفاتكرهناكن ا

 تببلا « رسقاستعد * ةماجالاقوشلااذهحاهامو * روثنبدمج لوقامأو رحقاس

 زازاخم_هلوةكادكوهرخآىلا هلو فاضي دق ثوصلا نك-لو توصي سدل هنا ىلعهيارعا لديالف

 ةصدعل ا ةباورلاو لاك راد بارهبشأ ظفنلا ىف هنا كلذو
 6 ديجرعش ىف

 ارتفاع فز ناس تعد 8: تماما قرشا ةداحافلا

 ىلا داورخلاو ةريغسصلاةرَْسلا ةرطاورعونأ ةماهلا نكسر قاسيتونعيناند عون ل اكو ||
 روس سو ع

 رحفاطلا صخرا ون فرخ د4 ىلا فاَمحِفاك أني ف ةرط تدب ىف 1
4 

 نماَسلاةريرخاو منير نم باستور راو بانيعلا ع نا -اوبصنلا ةريركاو 7

 مس <

 نيو ق.قدلا ن نمةرب رطارعث لاقو نيلي خيطي ىدلا قيقدلاو اني دو قيقا ورا

 50 عدد ىو وسلا ديب رام ردا اتيسقاب 2 ىل ارعالا نسا لاقو لاَعتلا

 ل كم م

 ره وأ اهاوما اقر مالا ةريرحه #مدا دع "القيقدلا ىرذلوقي كير 0 و ١

 دك سس

 فوطعم دوغاميفكار ةنةصشلا ىلع قونالبحام مف توكينارق اهو ةرط ىو نانسأ ايف ةعهش

 5 نمر ” ام لمحت ىت- ضرال ا ىفنان_سالازرغتفنيروثلاق ولون مه سلع ض.ةيدوعاهطسوىفو 1

 ري طقسا حالصاو هفورح ةماقةباكلاريرحتو ضخما ناكملا هات نأىلا بارتلا

 طا ارعالانبا اهقَدعَة قراري رو والو طقشالو هفّتلعالابوّ:_بمهايثا ب اسما

 ايلات نار ورا نارخاو امصتتنا نادقرملا ضرتعا اذافاضرتسعا ناد ةرهفلا سصتنا

 روشالا مساناع ىارومرخ "الا نمرومث امهدح اناكو ناسحاصوأن اوخاناك اذاو ناوخأ

 7 :ركمشملا لختملالاق
 و 6 شثةمصعءو هذ مص ه 0 | 00

 ءاذلا :ةرردارأ بصنلاب هلوق

 هأ ىلوا ناكل هيربعوأو

 يدعم

 اسااهب صخو هل عاغم 03 ىعريرخ ع اسمئمالا

 مديسسسل

 )6 برعلان اسأل ب 1



 نزنو >1 نصرسما نسل لن 2 عيشر" يعلي يي" ل "اخ فق يارا ع ساما للا "سيتا سا ملا يسر ضع ل ل كيلا ا يدا ىلا
 0 يقر 5 نيدو د 00 20 34 200 د

 : : 7 : /١ 5 5 0 ا لا ا 2 ان 7
 2 1 كي ا

 ل ءارلاف يي ءاخلا لصف 5

 اهنم سس اموهلقو نانو عرفوا 00 نسح هور هنم قرأ عب

 و كرا مكانش [مهلاوألاقو ءاَعْعَملاوَع رخل او لقتل ةثالث ىحو

 لاق“ هنمئالع لبق امدج ولاَرُو خابّسلا لجن هتاسرحلا ليقو َنٌدَحواهنم لعام
 وهدم د هع سوو م اس
 00 هابيلع ناكو 23 ترس أف ءوجولارح نعتزحلا الج

: 3 10 
 هدمو ل ل ا

 5 و يسمع

 اههْجَورحألا 0 داق و ل

 ير لاقت نانذألا نانرخاو ةطفا دك د ارو ةتوااذرطلاو

 يهنيكم 0 ريلي ص

 ىلا ةزحنعب 1 ريرلاةز كفرا تخوم دشنأواهنم طْرقلا لاحت عضومىرَْذلةربو
 سة 8 22

 دأوس رع و ةقانلاو ةأ ارملا كلذ نوكم|.علسسأ ى ع رفذلا ةرحل دقو

 ظ نينذالا ىلع فناداوسلا نار 00 «قوبسحا صورا *« لاك سرفلان ذآ رهاظفف

 مركو رو 2 رخلاىلايبسن هتكينذالانيتزبدارأت يبا اهنا 8 اوذق ريهز نب بعكد مصق فو

 ةفدلللاةسخ ادإو وه لمقو ةفصلا هذه ف ناحل او نضل ناحل لثمة ف قدةّسسرلاو لصالا

 سس لسع سل . يسو27

 ماسلا ردا ءاوطنأك #3 هسومان فوج وطنم حامرطلال اق

 لاقو ةلاتيبلا اطل للبول رغالا نارك تالا نم ضم الاهنااوعرو

 لمقو ىلارعالا نبا لوق ل ملاقفاكصفاس ارعا هنعتلأسو ىرهزالا لاق مكاو
 2و

 رئاطلا ذهالاقي رمش نعىرعنالا ريغصر اطرخلاو ةمملا هءمهضعنمعو تامخلا نمنح
 سو )د29 و سى اوم 00 5 9

 ساوءو خر اطوهلمقو و رحل مج نوكيامر ةصالثاختذاقار ءلارهل لاقي ىدلا

 ود نع 28ج

 أأرذاو ددصي وهوةرضحلا ىلا برضد هنأ لمقو يارا رتكنا دعت :دلاريصق عقص أ رسغ اهب

 يسال

 رون يدمج لاق ىرامقلانمرك. ذاارتبقاسو اهتمركذلاليقو مالاخرف
 قمع تع ةهسربو < هام م

 اةرثو دحر تايب 03 ةماجالا وكلا 0 دو

 هامسو و

 م سقاس اندعوبأءاورو ىرامقلا َتْوَصَر قاس لاو اهخرفرسو ماسلا قاسلا لمقو

 >2 8و س

 ”ىلارضح ماش و3 رح قاس لود هن دهر "كرد هنال املا تف" رح قاس برعلا هرهسترل اطوهوءالا

 لاقفادح اوامسا نيمسالا لعد

 كام



 نك 'ة (درح) ءارلا قرح * ءادلا لصق
 2292229222 ير يللا

 ةمرلاوذلاوو مهفارش :أبرعلاةيرحو مهلضافًاووهرامخ آس انلا نم ل ءامالا
 سا حج

 8 اس وسال رس يس ل

 لا: ازهلابر رع اذن رس ىلع 01 00

 ىلا

 3 0 نموهلاّةدو ةلامارعغبلا ازهلادارألمقو ىراكسلا لثمملازهلا ولاق مهفارش * 1 ىلعىأ
 ى . ىو

 ا اهرامخة هك اغلارحو قيبعرح سرثو قع انت لك مرا مبصلا# نمىأهموق

 را را 0 هراغو ًارعش نمرخافئ ل 7 انااا

 5 هاك ىي#“ عي سو هس 29 مي ءءء

 دف درر 3 2 5ك ا

 'لرا درح اوس مل موب ٌبرالأ 5 . يطير
 ين - -

 كماَدهاملاش نسحلا لعفأ ل ضو 7 | ّح -عجملا و اهيفنيطالتو رح 5 درو هسقلم را 2 و

 ف ةرطلاق لبجالو نس أرك

 و هور

 رج ىوام كنما دهسا 5 ًالخادئادكلمحُي كال

 ىشعالا لاك ءاسنثلا» نمدع ركتلا دلو نسال
 ةمسوسل ك8

 لالخ مكناماخ“ ب بكر لمانالا هلْدَط رح

 سنقلا ىها!لوقامأو ىرهزالا لاك ٠

 1 يي امفاموي ريصتمالو « رحدلحأ ىلا ى اقام كرمعَل

 هلهأ 55 ٠ هملقن أ ىنعملاو هاوهن ءفكنالو ةضيالةإل ركز هحاصى هله أىلا

 وهذ توو
 7 و ل دودج ”هل#ل ارسلان 0 "للم لوالل اتي و 2 رك وطس دق » ريغ لاووسضي و

 اهضاشتقا ىل رعاهلع رده مواهفار ل ركل 0 0 ةراااف ىلا ايوا هل ارح -.الو
3 6 5 

 رابغملاش 7 حافلا ١ نظن 5 3 رس 2 لل لكعتا 0 1 ءاسن فص ةغيانلا لاف

 - س يس

 7 ةرلم لاهضاضتقا لعام * ةلئايغر زل أ تاتو 0 ىرهرالا

 ليي ىهفدبلا تفن تا ”هلمللا فاهح زاهْستقا نان ثيللاريغلافو هرح رحولملب ةنالفتنايلاقي

 - ىد ف وى هد اوم

 ةباحو د ةرحةقانلاقن ةعركلاو :رللا ىرهوملا رز طملا ةرثكم اهفضن ر 1 .ةرس هيأ ءامسش
 يقع وه ست جد رس

 مهردلكةر ارق لك وكرت 5-3 ربل العتاد ةرتنع لاك رطملا ةريثك ىأ ة رس

 ُتد ا 2 اهدتينيطلاوةهك اهلاولقبارش ةع ع ركرطملاةربزغةباصم لكدارأ

 دندن دس



 قرر<وهفهقراوعّدا هلوق
 برعلا نأ ليقو قرتسم تعم
 اوعابا دبعاوقتع اذا ناك
 | لقانتمولقانتت ودوم ووهءالو

 رعاشلا لاك كمل
 اقتعمموعانعا ديعدوعابف
 صال تانملا سف ملك
 هسيعتم ها ةياهنلا شماهبا ذك

 (ررح) ءارلا فرح د ءاكا لصف مي

 سر ساق

 َىَأ ٌرئاسْن كسر ”الرصسملا ىلا نحر ردع منك قاللاءاسنلال اك رعت يدحمنمو ذاشرت ول

 00 ءامالا نودرما ردا ىلعبرشاا اجا الدعم ىلا نر نتالف توبا نكسر

 نمل عش ىذلاردملا قدعمرس أى أ روح لد هلفاذكواذكل عفن مشي دحلا فو هقتعأ

 وان اف ةريرهىأثب دحهنمو اريراصوأ اريل قدعأف ارحدسعلا

 ةسهمو 5و عزه

 هوقتعأ اذا منأى أم هررح معدل يذلا كرارش | ؛ءادردلا نأ ثيدحو يعل ىاررخ ا ةريره

 رحال هنفلاقي ىذلا قو ءمكنةركب ف ثيدح فو هقراوعدامسهةارف دارأ اذاف هومدختسا

 نمذاو هزعوهفرشل كلذ هللاقد ناك ابَسلا لعد 2-1 نيف :وعوه اللا فوعىداوب

 قدروامامأو فوعةج 00 لوا دبسعلاك هلاك س انلا نمهيداولح

 ْ هءاجاذالسو هملعدتلا ىلص هللا ل وسر نافّن در لا أطع احب وابعمل لاق هن ارع نبا ثي د

 "هل ىفنولخ دراما ومهلناويدال موق هنأ كلذوىل اوملانيررحاءدارأ مسهنملوانأ د ل ئش

 ناكوناهالاو قباسلاوةدارقلا فيس منولي نيذلا مث مشاه ىفناكا مناناويدلاو ميلاوم

 مه,تجاحو مهفعض نم لعامل مهئاطعا| خدت ىف عفشتو رع نبا مهرك ذفرك ذا فنيرخؤمءالؤه

 ىلاغتهلوقو دوسملا ةمدخو لجوزعهقلا ةعاطاهدرغي نأداولار برو مالسالا لع مهلاغلاتو

 | ا كلك ءانعمو نارعت أ رما لوقاذ هاج لا لاك ملفاً ئط امثل تردنفا

 ناكف مهردن مه .وعيطي نأاض رفقوهدال او ىلع تاك ل كلذناكو كنا دعم مدخ

 ءاسنلا ىف رذنلا كلذ نكمل وو هدامعإ اراه درع تم مهمدط مدان نوكيناددا اورد لح رلا

 امتىتالا سلو قاهر بركلاف عرعتارع مادا اواملف روك ذااىفناك امنا

 "يل ةتماهلعجن أ مال_سلا هملعىسع أن نيمجارأا كب شفتا الا نمهنلا لعشر ذنلا لصت

 كلذلعفيناكوةرذنلار رولا 3 ريدا 7 ا نحل لوبا راهم ىلاعت لاقفرذنلا ىف

 شاعامةسنكلاةمدخىت ردا ر 1 دفناو هلداواعرمهدح ناك ليم ارساوم

 ءاحلا شبرا رك اور راو : دورخاوةر رطبا ودي 0 :ةدقايكرهعييلل

 ٌقيِدَمساو لجأ نار 5 نيل اخرا يا لاق

5 2 7 

 قينعدار ا 5 نمادرالو 5 عج وزتذراغ

 1. نطستالااذذح ت يعمر متل اهففقنن ل مقثتدار ًدنال ب صن عضوم فكن ىف فاكلاو

 7 هع 22 ان 3 4 ع . 5 5 ع 8

 اهقارعأن كلوراَرح ف قارعأ اهل سل ىنارعأ لاك بلع لاقو هنءاسا دنا تاءامو لشاب
 .٠ . . ٠

 7 ُظ 2

. 



 عوم (ررج) ءارلافرح ه« ءاحلال صف

 ل ف 5: ةرسا عجب رحالاو ةسيسلاو ةراخا الا موم لا كل سيلهانعمو ثي دا, هش خفلاو

- 

 - 2 م شم“ هم
 ٠ قلد لعفب امناوزنورح أو تورس ةرحاوةرح عجم فاولا#مسهلاءاملث : اه لاه نا ند وحلا ضعي

 ىفضرأ ةلزئعوهالو هلوصأن مشهنم فذحاممترح االوةرحتسلوةبثو ةظوحخ فوذحا
2 

 هدعن ىذلا ىف :رعتأ وراس تاميلاتا رحاواةنوام,تملؤالا اونكساف دحاو سن-نمنيكرخم

 اولاقذنونلاو داولااه هوعج نأ هئماه وضّوعنيهوتلا ولالعالا اذهتملكلا لعل دال

 ىذحالو رست اهل نكي ملتاو ورح اولاقف: ابدا عاورسأ :رحاىفكلذاوا_عفانونورحا

 برضالذ واهمال ىف ةرحنيع اوغدأ دقوا تلقتئشنا او اهانعم .داهظنل نمةرحات نأ اهنال

 : عضوملا اذ _هدارأ هن اكس, ىلع هيءاجلاك نب رحال اوهامنابلعث لاو اهقالالعالان 7

 اهيهيدملا ارهاظي ضرار أو نجر "ل الاكريصفهريس*ن مروه ىذلا ىأرح الا !

 ىملسوه.لعهشا ىلصهللال اوسرةداب ءزتناكف رباح ث ف دح ىف و ةعقواهب تناك ةريبكدوسةراخت

 وهوثيدحلاىاهموووتةّرسارك ذرركتدقريمالا نبا لاق ةردسا م وب ىنم تره ذ تح ىنقراسفنال

 لاقل مهب دننيذلا ماشلا لقا سيرك: هلا بهتك اعمني ديزي مانأ مالسالا ىفروهشم

 نيئسو ثالث نبدا ىذىفىّرملا ةيقعنب لسم مهيلعسعأو نيعباستل او ةباصصلا نم ةنيردملا لهأ

 نبالاكو رانلا»تقرحأ افك ةرخخدوسةراح ت اذ ضرك ركاب ذ.تلا فو ديزي كاهاهسقعو

 مناك كورلا لبالا لاثمأ ةراجحا بيفةثالثونيستعي رسنيتلمل ةريسسم ضرالا ركل ل بعت

 اهينادتواهتراح رك اهدّوسامناودوسأب سل عام نم ةظ.لغ ضرأ اهتحتامورانل اسس
 ض اهلفسأ و دوس اهالعأ ىلا ىههريغلاعو ةديدشلاةبلصلاءالج رلاةَرملا ىارعالا نبا لاك و

 3 بال ع 000 ١
 عار كل كاب عازب سا ادرار :اينمداك انانيردج بةرح ا توام لا

 رلتا رددت ءتاوذتفورعمرا رح برعلإو ةركا ف حري ئرتريعبو ةنيلةيامرةب رح ضرأو

 ىيلرانلاةرحو ة 8 .دلارمقاوةرحو لجارةرحو ليلة رو رابصء أو ممم ىو ماس

 رعاشاا لاك سالخير

 ه مو » ا ”ت تتسع هو 2 00 - هر ه لول

 قزمولشو سالغتر 2 0 مهدي رش ثاغتسا حدو دعندأ

 الأ لاق لبالادرو نمءام ارسسكب سجال مهضعبدا وروريثالان بالاك تابنالا يمص مون مهضعب

 ْ نيفرحعاستااوهرك مهلا م 0 هلع ىهوةررحإةرحا فل_صالا نا باومحاف ءاهريغب ثوم هلأ

 5 نري

 ضيعة او سنا ضةربشالا راو ارشاد ديعلا ضيقت مذلابرخلاو
 عجل او ةمالا

 و

 سوماّقلا قل-ارةرحودلوق
 ناعضوم امهوءالحرلاةرح

 ىميعصم مأ تن وقاىأك



 ١" 7 ديما <”
 . 5702 ها مس / : 2

, 9 

 -- دو

 نعمتي رتو نهرودص تروس دوي تارورع أت ار سورس بنك بيذهلا فد

 لاق شر همقاجنالة تيجو تخدأ6ةنب عمو تنال ءاهلاارتلخذامناو ةرور

 000 3 5 مدعوم 2 7# مو يرد

 نيح نييلعتابجأ ىلا ماهسلا ةينكملاو هيدصملا ل: ما هيمدّتلتدلجوهومل بم ادللاو

 دقرتقلا نا نآرقلا عبور عي دح فو 0 اع ووقت نويلعمهّتساو نوستقا

 ىلعشي دحهنمو ةداشلاَرلا نملغفتساوهو زاكودتْسا ىأتارقلا* ءارب ةماملا عوير رص
- 2 

 ىبلا تي ؟ولةمطاغل لاك هنا ماسلا هيلع ىلع شي دح ف دروامامأو .ٌثومل ارت او بولا سمح

 | نفقات امرا ةاورقو لمعلا نم هيفتن امرك يقي امدام 1 3و ياعالم

 نوكتلاوةحارلاءنو رماني نر تتوق قال لقلة هع نعت ةقشملاوىعتلا

 َلوَدبةءنيدسل ولاد .سهأاملهسال لاف ىلعزب نسحلا ثد د هنمو ل نافل راخلاو

 | رطل راند ضراقلاو لان ةنتمتو رشا دلولا ملين دش لوف ااهراه كوت نماهراخ
 تق 0 تارخكد وسةراخت اذ ضرأةَرلاو هريغو طظمغلا ةرارحهتلخ ادت ىذلا رورحا

 عجلاو ترطما”ك ةرخت دوست :راجسأ عسل ىتلاةظملغلاةبلّصلا نضرالاَنمِورَملاو رانلا

 هنووبس شن ونلاوواولابهوعجبَتورودرح نولوقن مسمنأ سنو 0 راوتر
 2 دل د نم

 قعينورحإوةرخنولوةي ماضي 1سئو معزو لاق اهلثم ةشنؤمامنالث 0 رأو ضر امهلوشب

 روك ذملاديز ناكو ىهمتلا هسه اتعنبديزل بلعث دشنأ اهب ماكيالن كلو رح رس[ عع اكرارخلا

 لجأ مون هباعصأىطعأ دقهنعدتلا ىذر ىلع ناكو ةفوكلا: قلو مزون دقنيشص:ءالبلا ملظعامل

 لاقفةثاملاس جنب هنن 001 ا زمدقانإ"# رمل لامع نمد امسجد امسجم

 نيئزاوهلا تالمعسقو 35 نييرعش .الازاكعى أرامل #2 يقص م موب رق كانأّنا

 و < اكن - مم ىلا جت <

 نيئاطلا فيس اساحو #1 نيناهلادبسعالكلااذو 0 نيد ارتياد

 ني "الا نمش جد سةكئاو# نب رحال لدتحسالا سجال 03 نير فكل عنو 000

262 

 ني رمسلق نم ةفوكلا ىلا اً

 3 هواعمثأ !نيفصشم :دح ىفد در وام سجال نعمهدس نب | لاق و ندين دقو ك هشيع دقو ورو

 هملعهتلاناوضر ىلع باع لاق كلذدعاَومَتلا لف أوسج نيغص مول هن هرادك ًاداز

 لاق ىنرعلاةسح نات اطخلا هركذىذلاو ةئامسجلالاودارأ * نترسالا لدنحالا سجال

 لاقفةثامج ةئامسجانملحر لكباصاف امن ركسعلا قام مسقف لها مون” ىلع عمان مش



 (درح) ءازلا فرح »« ءاد الصف
 فال اذن فالانسان قل 3 و355 رم طمع

 سا 2 25 #7 مدر و يس ْ

 ىرارحو ىرارحورارح موقن . مناشطعنارحلحرو ةّدَقلا ناكل ةطااورسسك امنالاقنو

 لكفش دا ىو ىّتطعىرارحو راحة وسنن 1 ىنامعللا ع نعنانري_ثالا
7 - 

 دقاهرحةدشلان ديرب ةغلابمالامهونارحثدن ًاثىهورخلا 2 نب كفل .أىرسدبك

 لاسقو ارب ىرح ديكى ذ لك يس فنا ةعملاوريب د الا نا لاك شعلان مّتسيو تسطع

 لك قسى ىتعيةاسح همفناك اي اما ةلالاننت ضان ىرطا دكا.

 رخ الاثيدملاورحأةراحدبكل كىفرخ الا ثي دما ىفءاحام هلد مشد وناوبملا نمحورىذ

 ةمم صو م

 كرش ًاديراضم ىسمهناس انعنب!ثي د ىفءاجامود كنار قوبل ديام فوج لثدام

 : 1 0 انام ادا دع ينام ول وع را تس

 ةيوطرلاب نك لسقو رانلا لعتس قل اذا اذك و تيطرت تئمظاذا دمكلا نا لةفةبطر نعم

 ديك _ترسدسنبا هيلاهرم أ لوبااهفصولبقو دبكلا سباتمملانافةامخا نع
 12 م كرما اس 25 2

 قدرا ارا ثيهتلا ىأ «كصىتح خشلاردصرسو«لاق ازاسورارسو هرج كت هردصو

 8ةءص

 قو ررخلاهردصمو ناوحوأش طعن مد 11 اغا توصماو ليلصاهل عمم ىتسوردص
- 

 8 سرع س ل

 عنبولا نم بلقتلاةقرح ىنعي ىاسّنقاذأام لكما ل نمهاَسنَقيذأ تحن يي

 الفرز مالها لغم رار تعري باهل مأ ثيدح نمو ةقشملاو طل و

 مع

 ليقو عصا ارتست دانا ول سلا هللااهرسأو رمدنلا
 5و

 رحل جرو اًماطعىثارارسلبتراصكأر رك وهن ل جرلارسأو هسّئماههللا سطع هانعم ْ

 هدساءدروأو ديلا عمششعلاديرةرقلا تحترم لعد طلسءاعدلا قو هلا تشطع

 هامرهانعمءاعدوهىنانعللالاكو دراب ع وب ف سطع ىأ رق تحرس مهمالك ن دو لاقفاركنم

 5 ةرخارهقلاهامرع اعد. نمولاق هباهتلاو شطعلاةرارةرخا ديردنبا لاو دربلاو شيتا

 قثولرع نرمم سس

 ةرارغلو اعذإوةرارحىأ خفة ورحءاعشلا اذيلدمت القا لاقيو درلاو شطعلابىأترقلاو

 ا

 ليمن الاقو. هرك ذقآسو ورشا فرعالا وعجوتلا نمباقلا فو 9 مط كافل 0
 تبن

 عةجك دا مع وردنا ىهف دارنا قطا قولا ةيرطاو واولاوارلاتوأ رسول راو شا

 ريك ب ربرحةأسماو حورلاحبو رشددع وهوفسعلا م ضرَلسا عقول مف ١س مراح

 0 35 9 58 م و 7 4-5 : .ه .» هل 2 . .٠
 حادقلا ى مو رفصلاةينكملا . نويلعتم رضف نيمس ا سل فضإ قدز رفلالاق ديكلاق 1

 7 هدو رهو ه6 ةمصرع ه د سومه ع مص و تب

 ل هيد .رملا نويل ترادو د املج اوتاربرح نجر



 هنأ هل_صاحلال اوقتو هلوق

 اكلءودعقو برضبابنم
 حابصملاو سوماقلا ىف
 فاؤملادرغنادقو امهريغو
 ىفنيعاارسسكى هو ةددحاوب

 ما عراشملا و دي

 عىويوعم

 00000 0 تدمع م كر حر ل عل ير زنلول ١ ير ل ا ل تا ل ا 0-00

 ضيقنراخلا او هتدحامف ةرعا ال ديردنبا لاك هفيعضتراهظا ارخالا ود قام امهدح أن يهح و نم

 ه 7-8 2 مس عع 7-72

 رو ركل ا وليللاءنوكستدقوراهنلارةزاملا عرلا موهسلا ةدسعولأ ةدورلادضةرارطاو درابلا

 جالا لاق راو ةركتدقر للا ةراشسا ع رلا
 ست 6 سا سمع

 ريا قرسسك مي ني طرح ا فالْمسأ

 ريرطهدسنبا دشنأو راهثلاب مومسلاكلمللا ىشوترايلا عب لازورد ىرهوملا

 سباع 7

 مماصعرلا لقسم سرق ىدأ 3 ”اكرورانيسعانالظ
 ساد سا

 هبعقزت املاعءامخانسنمفكلانهانلرن وقد هنفّدتشاىذلا عضوملا ىأاهرحّدْمش مرورا نسم

 م ل

 لمقو لعل 8 80 نفاع زلات وتيلكا دنع ااا قرش

 الولي زنتلا فو رااهتلادالا نوكيال موُمَسلا ول للاورابتلا نكي وهو هحفأو د زهلاداقمتسا ولا

 لظلانأىدنءىذلاوهدسئا لاك رانلارورملاوةنكساانههلظلا بلعت لاق ر دو1االوؤنتلا

 | يلا باسأف :وتسيالءانعمحاحزلا لاقو هنبعب كارورطاوهتنعب لاظلاوه

 لاق رئارتروركلا عجو اراهنواليلئادرحى ًيعرحف مه نيذلا لطابلا باعصأال 0000
0 

 ل 2 ة هر

 5 | رح وهسه اهملع تضاف 0 اهءامىفدصلا فداصدقت عالي ُ هرم

- 7 

 نع ةريخالا ركورصكسا ارت تررحو رو اَسررحدقواَر حر < وهوراهلا لوقتو
 وم 2 سلس ثوم تح

 ا تاهعشو النازل توكتدقو داع 00017 فلا 70ج رحىئانعللا

 م”و« ,

 بدمع ىذني دا ىلع * تا و رس ىذعُمدب ضاق لا تاراوع

 1 ىرهوجلا لاق رف لالا نئالاردصم اوه ىناا ةرارس عجبانهتاراز 11نوكمدقو

 تر ررح ىناعلا !لاكو اردو هوجو *قاسكلا قاسكلا اهءعسةغلرابنلا

 رعت رس قاسكلالاكو ه رشا رك ىعياسغاهارأ دس نبا لاك ناو رع جرا
5 

 رف 2110 ا ايار صحن فاز ءالا نسا لاو ريغالاي ه راس نم

 لقتل فاهةتفو ىضاملا ف نيعلارسكيةثالثلاهذهف ىرهوحلا لاك 00 رلا

 متل زازجاماذلر رج رس نمودصم فلا املا رار ياما حاج ايدين فو

 م2 3 .نز

 3 ارك اوةرثاو اقوا رةوةرحدجال ىاومدس نبا هراخو أ ءام ندا ذاركرسو «يرخلا

 دراي موب شط عا لمقر لضإدلا مهلوقهنمو ىرهوملا لاق هبدش لءقو ليف

 لاشو



 ةينجراةدحلا سامعلاونأ ٌرافدحو رودس ار ملا هحاوفم هيلاعأ# :ىذلاريفاذح (رفذحإ) ا

 4 1 رحال ءارلا قرح دع ءالاا لّضُو

 سم وير ةمع وذ 2ةص يع 13 غ-

 ةقودصلاكر دصمر ألك ةرودحلاو ماد :«لازنتمعد ومهركسم _عفراذح تعمسلوققو

 0 1 راذحرعشلا ىفءاح دقو را ًماطق ل ثمراذحلاقي وترا 500
35 7 

 امد ألك مدلاخابأ 3 مذادسراوق مرا ذسوأد ىنانعللا
 د

 الد,هواعكي 02 هرطلا هيدي تدار ءاّشلاو ًامرعلاذهل عش نكي لوةريخالا نوف

 مهاوقل عفلا ءام-أ نمو رّدَحدعب رَدَحلنم نكيلدي ريدثأةسينثتلا نعمو لعفلاب ظفللان 0

 - نورا سام ىت

 ىرذحو را اريسكب كراذح ىفايعللا ىكحبو يردك تلك اناا 2 >-و اديز كلردح

 ل 7 مدور رم

 اذ اودي دحلاو ءأ رحلا ةينكردحوناو هب ويدساهاكش مسأ ىهورذَكان . م ةيلممةخبص

 رس ىس منعم سىس

 ةةعلاقَتلا نمتلعلغلا ضرالاةيردخارضتلا ةقرعم مع ءاراذحاهللاقيو ةنشككلا ٌضرالا

 1 ىء د

 ةيردحلاو ةيرذحو هفايوتسماظ» لغاملص ناك اذا لبملا ىلعأةرسناو لاو نادل عبحلاو
 مم و 1 1 هم َديرص

 مرا !مادع يفرم عقتحا ىهستو ىراذحلا عمباو ةظلغضرالان نممعطق ةسلعف ىلع
 م

 227 دل سدادودو .- سىس م 5عء< ه

 سعو نوروذ لات ارراذحاوراذنالاراذحالاو ٌضمقَمو سفن ساف بضع لحرلاردخاو

 يد 95وس 2 م2 2< ه ةسءع مو يتم و

 ملسودهملع هللا لص ىبنلا ذو مةروذحتونأ او اريذسوا رود خت عسدقو هني فعىأ يرد كيلا

 ع ”و

 لوقد نادوذن.ةملعت ن دعس: دو ًاوهودسأنمكحر اذني او مع دح ًاربعمنب سوأ اوهو

 راذُحنب عبرت يبل دعاف * م ىثعالاهف
 تل 7 : .

 رن دست نمزخو رفاق قب يرتلا نار ةويتمو نأمارادخو رعزالا

 وع

 ضرالا ارافّذحو رافذحو ر روق دح اهدحاوىلاءالاريقاذكلا اههناجاه راثدحماملا غني دقو + ىلبلا

 م وب
 اندلاءاطعأ لاقي و 0 تا

 عرفانا يدق م لا داس

 «بناوجبوهعيدججىأهوفاذحو ووُفذُسو هوما ونلَدخآلاضمو مهعمج ىأ

 ميايم ملا وةممعلاو لد ءلاثر ص رع لقب ردا ونااىفو ٠ ًاشهنم كرتيملاذا رخآعضوم ىف لاك و

 رفاذحلا و ريثكلا هبا دلل و ت'المىءعاهلكدسحا او يعج ترفزتسو ترفدحو ةيرقلاو

 نمازيخ غور اأو رو عجب اون ادش 1 (درح) نرعلا نوسيتملا مهل مقو فارق *آلا

 ) برعلاثاسل ب 2



 مذوءاحلا مم ردحو هلوق

 ىلصالاب طومضموها6لاذلا

 حر اش هملع ىرحو
 مسن ىاملاةالخسوماقلا

 يعم ما لاذلان وكس

 (ردحأ) ءارلا ورح 1 ءالعالصف ؟ء 4

 كسول

 : ن.مرايدملا ىرهوملا ربدولازهاان ماه هرهظى هلا اذاريب اد اهعجورب ذ>ورايد>ةقانو

 قمالسلا هسيلع ىلع ثيدحفو اهفقارحت درو لا ازهلان ماهم يدق ىلا ةسماضلا قونلا

 ىهورابذج عج ريب ادحلا نينسلاربب ادحانيلع تكس ن يحل هلا خان مهللاءاقستسالا

 كا

 بدلا يفرثك ىلا نينسسلااهيهبشفلازهلان ماهفقارح ٌتْرِشْنواه ”رهظوطغادب ىلا ةقانلا

 يا ل والا بام تمس يا تيوس د>هئدو طدقلاو

 ١ طاوتسملاور اوردحلا (رذح) ةديدل ا ةطلناو بعصلا مالا الثم كلذ برض هرهظ

 8ةمءءو هدم 3و جهمسو«.

 د ذاوىار ءال نان عةريخ الا هردماواردح هذي هردح

 للامطمكستايالاورذَما »* ليلا ذهاوج رت موقل تلق
 ا ل ر 20 ها اف هل كك

 | عب ارم عفا اوردحلا ديد انقتمنابر ذو ةروداحو رذجو رذح ل دو

 س نع 216 17 هم

 أأ دشنأو زّرمتلا ارذااوز م 0 هوملا ىراذجو كورت راحاغ. ارد هناك
 و وع وآل .

 رادألا نمهيحشم سلام د ٌىمآو فاخنال اروُمْاَردَح هبدع هن ويدس

 ناار اذحلاو فيوختلاريذصتلاو وعن مىلا ىدعتي ال لعق ىلعءاجاذا تعمل !نالردان اذهو

 وم 3 هم يق - عض 2ع 5 قدس

 ناش اوريزعلاليزنتلا فو هنبعب عزفلا ةروذحناو رذحو مزح نبالعأ اراذح أن بالهنا مهاوقو

 را د 2 ع 2-31

 نوب تمنورذاح عمو شفخالاءاكح لالا م خاضأ ؛ أت ورذحو نورذ-ئرقو نورداح

! 1 

 ترذَح كلوقردصم ردا ىرهزالا َتودعم نورذح ىنعم دقو نوفثاخ نو ردح عمو

 ند س ن7 هدوء

 نورذح رق نمو نو دع: سم ىأ نو رداحعسجلاب اورق نمو 08 ردح و رذاحانافاز اردحيرذحا

 ةادوذ نودوملا# هنادوع_سمنانعىور ثنورذاح هلوقىءا رغلا لاهو مهرش ف اخخلاا ءانعغ

 | انا الارن < قولءاردَا نكون الا كرد ىذاارذاخلا نكد لاق خالتللا نم

 نندأو خحالسلا قالا ىدْوكارذاحار ثلاقو ضةمنلاهذلاوةعتسملرذاحلا حاجزا لاو
 ة2ةهد < 2 56و هم

 رئاطلا ىادُق لثمةرسو 03 لعلام نعاهبلمركو #3 دافاعب ىك قوف نهرو

 9 دع

 رم ناساف مرتو :ىلاعت هلوقو نايلعف ىلعارذ_ناك اذان اردح ل جرو

 نعفتالنأو ع كبل لوط الليد اواهيصي ذقن ءايفلقئوهوردَخا نيعلا ف ديزوأ

 8س بير و

 اذه عمسأ ل ىيمصالا لاك هكرد دحام ”ارذحىًأهنمدل اريذحان درعا نوط قو ماسالا

 كيا :أو زذْحا ىأن الفايد ادَحلوقتو وذو 3 طفل ىبعهنءاح هن اكوث لل اريغل فردا

 ا

 رادو #* "ال مهلا ىال

 لوقنو

ْ 



 "4 1/ (ربدحإ) ٠ ءارلافرح هء ءاللالصف

 ىلا ممملاوب لاك ريداوح هعجبو نذالا ىف طرقا رو دادساو ةرداملا اولافا رو رعاشمسا

 اهروداح رم بكسلاّئا 5 اهريصتت ىلع قا هيدخ ةأىها فص
0 

 ةمب رقتناكلءاصق و تناكول واهقنعل اوطل ط“ طرا دع لا ةديعيى أوو تسلا بن دارأ

 اهرصخةقد ىلعز علا ةوطعىأاه ريصفف ىلع قلد يدش هنمركذملا
 3 و مع

 اهريوُصت قلادنااهكَض #3 اهروُمسفرعرأ 01

 دجنأو فورا ط.لغلاوه لمقو ات ىأرداح ٌفضَرو هحولارهزالا

 قمه <و

 ر افي ءاعصرن كلا 5 ُ هرداسك ناك

 اناولحو زعهتلالوقأ رض ة هنادوعسمنهللادسعىوروىرهز الا نيكل ةئاتمةءذفض نعي

 أ ريغاللاذلاةءارقلاو ىرهزالا لاه حالما و عاركلا فتودؤملاكولادلا,نورذاس عسل ظ
 لحمتس مورد ل ترو 0 ابورسأكأ ةراعت ا ريتال د ء ود

 انس ان | احح لس 'ةمشمف 2 نادال 2 0
 رخل

 ىرهزالاىورو ةراكو عامتجاوذأ ا عا ملهى ردك مقا ءمرديزوب لقد

 لطخالال اق اوفاطأ ذاهينوُدديواوح اورد لاق َحَروْلا نع

 ١ رام 1 5 اناتكااهدصَر 2 الا 7

 قدزرفلال اق ردح لح روعا ردها ثلا لاق ىرهزالا

 5 رعتسنك انتاردب سر ا فرغت دك امو شاسع تفرع

 ىلع ناك ف انس ىلأناثيداىفو مان اس وس رفلا تعا نزيل مهضعي لافو لاق ئ

 رصقف لبالاءا ردح ادب رين 1 وك ولاق اذه لئمدح أ ىأر لهدب .رباهاردحابل وشي وهودأ اريعد

 عقب وهو ةقانلا انههريعبلابدارأو ىلعالا ىقدلازمعلاو ذذيفلا كل ملاوهو ردحالا ثينأت ىو

 ىدعمللا لاك رد دحدو هلابقاشلاَرْدَكو ناسنالاكىثالاوركذلا ىلع أأ

 رظمردلا ب 1 ربىوح ردع 0 5 اهريسنيسفريسلا فو وع ءراانف

 نمهضعببيرقعلةةااورادالا علقة جب رتفف ةزتل وعراوهلانقاهردحتو ليللا ىوحالا |

 ءارد-و ةديدشةردابمو لامعتسا ل املا هده ىف هنمنيببالو تشتلا لمعتسي ناك هنأ ارض عب
 - ” جى «ءو

 لازهلا نم سديو غشا رح تدبر ييذح ةيادو رهطظلاءاهتعل ارايدخلا (ربدح]) أسمها معنا
0 

 يسال مدس
5 



 (رددإ ءارلا وح ه؛ ءاخنالصف ظ انو

 هوو 5< )هاه 9ةرم مم

 00101 فوصتتملا عرصو 0 فل اريل ةيسكالا

 هو 2

 امدشاصعلا نود كتم 24 #3 رد كروطأادالب نم هيتءاج ةعيطحلالاق

 همو 5 مو و299 وج وصال وثور م

 نيام لد الا نمةردحخلاو 10 0 مهتطحاذأ اردح مهردةنسلا مهردح ىرهزالا

 ةمرصلاو ف مضلا,لبالان 3 0 ةعدصلا ىهميدنيمسلا تغاب اذافني_ءدرالا ىلا ةرمشعلا

 سمس هم م« -

 لارا دلو ىنايعلل | نع ةعطق ىأة ردو معن م ةزدح +: .اعو ماض ربكم رداوحلامو

 نأىةاورلا فلتذت ل ىحنبدجلأس ايعلاوبأ لاك ىرهزالا لاك ل ةلارسلاب

 هيلع هللا ناوضر با اظ أن ب ىلءاتاسسالا هذه

 هص مو م مود

 هردتسلا ليك ف.سلا,مكلبك #1 هرصقلا الغ تاما ثأك»# هردمَحلا ىلا ىنممىذلاانأ

 دفا ولا دسألا رد 2 ؛ ربنا ذا لعق صرت لج يت رلعا ةرددسلا لاقو

 ظاغل نعي سايعلاونا لاك سانلا فثللا لثمدُسألا ىفَرَرْسَلسا ىلارعالا نبا لاكو ريبك لاكم

 ناندئازءاهلاوءاملاو لاق شطبلا ديد ندملا "لن ناك اذا ارداح مالغهنمو هيدعاسةّوقو هقنع

 «هردنسلا ليك يسلابمكليك أ« لبقزسرلافىربتبادان
 ىذلاانأ هردسملاى أى تممىنااانأ هلوقيدارألافو * هرفكلا ب ارى.اببرضأ *

 اغاوةرد_حهمستلهمأنالةردمحريعفةسفاقلا لجالد_سالارك ذهذكع لذ ادسأ ىأ تعم

 الفادسأ هتهسو هندإ أونيح ايس” بلاط ولأ تاكو دسأت نب ةمطافامالابأ مسابادس أهتم

 تلق همأ هيهتعءامعهسفن ىعمربخموزجرلا اذه ”ىلعزجرامإفانلعدامسوا دس هركمدق

 ادم ااضي أن كح لوتاببالا هذه نمرثك از جرلا ناك ن االا هلّجي الى ربنبا نمرذعلا | ذهو

 الملق "و اريثك تاكو زج رلاءادٌسات ملا اذ_هناك اذافال اوت ردمملا ى أى تمسىذلاانأ هلوش

 || هلودك» هنهلثز ولاقت سام ءاشف رحى ىلع ىاوقلا قالطا فاريخم هنعهتنا ىذرناك

 || هده ىلع مسالا اذ مم هّقطنفعساو لامة سفاقلاهذهىفهلو ادسأوأ ادسالا نأ ىتمسىذأا نأ

 هردمح ىعسهنا لعل ديامممل اهتفرصةرورضالو اهعاستا بح تمد قنة مف اقريغ نمةسسفاقلا

 || نآزرطملاورعو ارك ذول اف قئعلا لص اة رصقتل او ةردن- همأ هتعملب لبقو ريثالا نبا لاه دقو

 | ل.تلاو, ىسقلا اهنملمعي ةرصش ةردنسلا ثيدحلاريسفت ىف ةبيتقنبا لاقو ةأعا مسا ةردنسنسلا

 لمع وورصملا د اةعبسؤوقتلا ىعساك ةرصشلا هذه نمذختالاكمةردنسلا نوكت نأ ل متكف
 ءىةثو ىو وس وم كم هس

 ةرد.وملاو نامساةردبحوردسحو ايفاوالبكل بكت تناك ةأرعاةردنسلانوكنت نأ

 مسا



 « 46 (ردحإ) ءارلافرح * ءاحلالصف
 ع 2 هز س هع : 3

 ناكحرعناثو د>هذدمو ظلع اوك ىشن نوع اىا يدردح !مالغانلدإو هنطنع م !ثد د دح قو

 اًرداحاريصق الجر ناكل غلا بحاصةعيربأثي لوح هيمو اًرداحام الغل فون نب ثرخا نما دبع

 مس ل ةريدتملا طالغلا حامرلابوُعكَنمرداواو امل غرداح رو 2

 هى مس 31

 لاق لتفلاديدشرداح ليو ريثكر داحٌدد و عقترداح ىو

 رداحفيللان ره م لوس اوف 23 ياك تانسسا ة-َتدوراخ

 2-3 9222 ووو ور
 ليسن أو رداسرتو ليا ئلنمابوق رول ناك اذاةفشحو اناهودنشأو طاعة رود تاو

 3 مو حج وو هه 77 7 جه © 5

 رداوهواهضعبن ميضفلاو 23 هنتألجأن م وسلا بدلا بحأ

 مسسدادحعا

َ 9 3 

 ىشذعالا لاف ضرس الئما اذا نيئبعل اةرداح ةقانو هرود>ردجدفو

 ل

 لال هزأ ريع قوس ناد 2 ةرداح 'امدأ اوسع
- 

 سوم 0 دوم من ماس قرع 3

 ةرذيو ةعساو ةردح لق 5و راتبا لمقو ةهطعةردبةرد>- نيعو رداحف 70 نسح نارلكو

 كمل <و ىو 9

 ىمكالا ىرهزالا تردح دقو هس ءارد> ناعو ىا ارعالا نبأ ن نعل هارفارد |

 دوف م

 سقعلا ومالك رظنلابةردبوةملصةزاتكمد انعفةردحنيعمهلوفامأ |

 ووو » 2 مد ءك م هم 0”

 ََح انمامهق مث 0 ةرديةردحامها نيعو

 موو م مو َش يوم

 نطاببلسقو نيعلا ن ٍنْدَم رة مز ةردخاوةظحاحلا ةعساولا نيعلاةرْدَحا ىرُرل

 و < 5 م 2م < 9 سرع س وذوم و يرض

 اناغارودحوارد-ردحت برضلا ن ءهدل>.رد>واردح هةع ردح قو طاغتو ميكيملا و مدح

 ةعسر كأن بورعلاق مدوو مغنناو
 39 93 م م و25 0 03

 ارودحن هران' ١ نمتان ال 3 اهدلج حاضَقوفرذ بدول

 0 و مم >8ءع رص

 اطوسنيثالثالجرب رضدنأر 50 هرد< هردبو ترمذأاهردنحاو مرولا نعي

 و2 وه 5 م

 ىعدالا لاق لا هدلجْنعص طامسلان ا ىت عملا طايسلا ىعبر دو عضم اهلك

 و و“

 م

 وسو ور و<

 رادار دك مهضعبلاقفهنار ءاقفلتخاولاق قسبالو مروي ىعير دو داما قش تعي

 و وس « م و 7 موو

 تاعج اذا نيسغل مهن او ىرهزالا لاق ترد>- ن ءارودسيدحم عضعن لاقو تردحأ ا!نم

 و ةم مه سم

 ارودحردح هدلحر دحر قنولوةي مهنا مريىذلا ”راسلا لعمملا تاكماذااماق بر ضال ى هلا

 واو < مس 2ع 0# م سو | ضع

 ردك و 0 - لجدول د كزهوما هلع همففالتخاأل

 م م ع ةءس 3و از

 قيقا هع موزع 77 هومر سم ع

 فا رز ارش ورع 52--- انتا
 م74

 ردهللاو قشلارد+اوهلوق

 هنأىلا كلديرتش مرولا

 حرصهب و ىدعتالو ىدعتي
 ىىعع» ما ىرهوخلا



 سمر ء ا

 00 ا ا ا 6 ل كا لإ 1
 0-5 دوف ملا كي ا ل ا ١ 7 9 كا

 (مدح) ءارلا فرح » ءاهلالصف ءو4

 , ةقتاننتسلنيعلا سوهطملاحدلاةفص قثد ردى و َه هع .دللابعضوموهتوأ ٌرلازاخأ ع

 سديج+ب5' 7

 ةرممصمةبلصي تسل اهانعف ةظوفحمة ظفلل امدهتناكن ا ىورملا لاقربثالا نبالاق .* ءا رقحالو

 262 مو: وم سو<

 ' ميل روسو يللاو هعضوم قر وك ذمو»و ميلا مد قتءار 2تد هوردقول اف

 ٌرادالا هنمتع :واطملاو ٍلْفسلاوأع 5 ير ند ندى :رهزالا ) د َن ونلا

 لاو ردم عض كو لج قس وُ كك ييسر ادا اهشاادقم مانو

 3# - د

 ٌرودَش اوءارشدا|ثزوبءارد ا هل لاش ١ وىردزال الاف اموال موه :ركشمرودح قانعقو

 م2 وو 5 و

 هردعو هردع ئشااردحهديسنبا كلعو مضلانزودشساو هزمردح ناكملا اوهظو طومهل و

 و هس مس سود م وو سو

 ردكم لمسأىلا هتلسرأ ىث لكو ىرهزالا لكسلاوأعن موطحرد كاف ارود-و اردح

 | لل سراة ةلا تنعم نمو لاق يس 0 ا ا

 ادسف ا *”كلاسةب ضرالا نمردحن |امود و تمفلا لاهو ردك اهنحاص
 و 2 ع 1 : يع ءدو و 3

 عضوملاوهفرو داساامأولاق ةءارقلا ف عارسالا ردد او ردكم عم عضوم او طايل ل دكلاب
 هو ب ام 5 2 2 ءو#ث .

 مهصعل ىورو ”لوبناو كب اولاقاكةفضلا ةمضلا| هت ردم ولبملانمردكماذه و ردنا

 لاق الو لفسأىل اهتلس ا و امهر رود امهر ادب انليهروداعو 1
 دوم و 1

 0 تاو نارملا رد كدك رار دج امهرد_ يا املا ةنسفسلاَرَدَحَو اهتردحأ
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 ©#ى مع 75رورم م ص عدده

 دكه اردو ىتعتيالو تمت دولا ةضوولا نموشو عرسأ ىأ 000
 م عم 22-35 دصصص” | .ومدظ سس يه و و

 هتم لعردا كتر طاطا تن , ارءاقستسالا ثد دح قو لزنت ى اردحتو رد /افهرد>و | لرنوددحو

 «#ه27 وتب ماض

 وورش علال رت ناسا لان اكفنا نسل ا وهورطقت ولن ىأ

 5 - مس و

 هئطبعا وأ يرجتو هلام دكنح نع ماشللاردحو ٌةروداخاوةرود او ةروددسا كلذ لكن م نءمسالاو
 ترم #4 هت 0 7ر7 ورم

 اوتار عباطو احل اقتل ربا اتبلاىرمزالا ودا ءاودلاع ءاوداشماردح هردحت

 قلذلا يا .رلا نم نداحلا وىرهولا بايشلاىلتمملا مالغلا رداحلا و رداشاو ةرادحردح
 سود و هم 5

 اداقناو حيَصلسح رداح مالغوهديسس نب ردد ضل روحه نملوقت ىصالان 2

 او 9 ىو ما مروري اص ساس
 ردد ر دس دقو عمدجم اهيلغ ى أر داح ىو ردحو ردد رد دقو .ةقيس مخاوي ماغلا نيمسلا

 لاقل اهباتي واتقان تسي ىركستنلانهاكو 0 رم ةطلغلا ةرداحلاوةرادَح

 سامع جه و . م م

 اهفا وحلطن مليدقءاممظ 0 ةرداح وعش ىلع لج رتاك



 4 (رخخ) ءارا فرح » ءاللالصف

 رعاشلالوقو «ىبخاصتناكر عل !عاّتسلا امههلوق نم ىح نبدجسأ ىو راكوربوأ تان ىهاماو

 2 َ هامه يا

 3 رام معد تضخ .تةيرخ #3 لياقلا ىذا

 *هم ع

 هددعو هلامرثك اذا ل حرلا لاّقيو ةضفلاو ٌبهذلا نار 5 و هذه ءرخحىلا د

 ةيدالاق حاملا لزانمن هلزامرتباسملاو هدد يعل "اوم يعترادقو هنرج ترشتنادق

 همست اننسلا كلاغقؤ, هلع وا تيس يطا اا :ر 5 و

 هأع بال ىج مونمدححاو لكل ناك اجلا ىو نملا لامقأ رجاحممنمو 4 ةدرقلا لوحام لاجل و

 ىو. هريس غاهيفهسلع ل ديالىتلاهّتسحان وهتزوح ولا لاسقأن ملقا ىرهزالا هريغ

 هريغنودهسفنل ءلعج ىأ همك باور ىفولبللابرجت © و راهنلا طش ٠ ريصح هأ ناك هناثد دولا

 و اق

 رخل و لري نغيباهفنتارانم الك تيرضافل اهيا ضرالا تركت لا ١ ريثالا نسا لاق

 ىرهوملارك ذيل ىربْننا لاق في هريغو ميلا سك هلوقب ىمصالاو هنسعب عضوم مسا ديدشتلاب

 7 وغلا ل فطلهملعدهاش تسد ةشا1ا ىفو لاف ناكملا | ذه ىلعا دهاش
 0 اع م و م

 بومهلاوانداك أ 1 افدغلا نم #3 رد ادع ان اوقودف

 1 معو

 ةيشنب رع نع بلع نعدساراورعو دج لاتسولاخزبا نعتضطاةباككلا

 مشىلا تف :رصنا مث حياج لل انبا تلسغ مه سفن الا نوعدظاموئراقلاود ودورا الاف لاق

 لاف هلعهعزح تن ًارولفجءاخلانناتامهلتاقفدتا لتق جاع ا ناك

 هدسئبا لئاونبركنملجر مساديدشتاا,راعتو تببلا « رججتتادغانقذاكاوقوذف »

 ره لاوجتب سوأ ضو لجر مار ةتئرهوطلا ارح رارخواراجو ارجوا رخاومسدقو

 ريدألا هل لاسقب ىذلا يدب رخو رارملا لك (4لاقي ىذلا ىدْنكلارخ ردوهو لحجر مسارخو

 كبازيتاسلاو رعوسمل
 وز هم ىدو وزمودءو عود © 3 ه

 رخو ورع دعت ليسن م * هنمابوارهدلارغنم

 اوهسمدسن الاف مقاط نشؤطيراجالاو فاست ا ئيكزجلان /نامعنلا نرجس نعي

 عد تضع عش سا يىدوم ىو م

 #3 اًراأت لج كو 35 هلوش رعاشلا عيهاباوردكصولورحو ل دج مهءاممأ نال كلذ

 رى ةس

 قدزرفلا لاق دعس ىدالب ن ند فورعم عضومرو#تو قينحمملا ىهليقودمأى عي

 نم و وهم ج

 رو تاوّذديلا نا ىف 3 دمصم لمربامىردت تنكؤل
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 نتفلاثب د- ىفو ءامق "يهده لاق“ ءارم اراب مالسلا امهملعلب ريح قلم ناكهنأث د دعا فو



 (رجخ) © ءارلافرح « ءاح الصف 1

 بالاول قعلارسكلايرطاو ضعن نم نضع برقو مانلاو عقجا ىلا لل حرب عَ

 رح ىذا مسقّك اذ فل هلو زنتلا فو نيلسةلا نم تسشموهو زيسقلاب هّتطاحاو هعئم ذك اينال
 595 م همم 0س 8 ةءودم

 رخوذو ىلا نادب نو 5 هاو قيدصن رم ىلام تسمح ةمرلا ىذلوقامأف

 مسا هنال ايلا كفاواب هال قالا سراب رغاو ةبارقلا لس .ةولقتعلا انوهرخلالقدقف

 اهلدربال للا اهتمذختي املمااراخخأو 0 وةروجوراأ عجلاو ركذملاهيفاهكرشرال

 اهولعج 0 ا مرجمذهلاسقي ىلإ ىرهزالا لا دحاو

 لاقفى”هلسرفملاراشأو ِس ريض نمفار ءآلافو لاق م ركناصت ىلعالا مخ حرار ملاك

 امهرختو:أر ماو لجرلارخحو هروث نم هيدي نين امور ريو نانالا رو انيبضاخا نسر هذه

 لاق ةيعكلارخرخلاو هركسو هظذ- ىأ» رخو نالفرخ ف نالفأمأ 37 ىلعأ م خملاوامهعاتم

 ةيعكلارخرْطا ىرهوطا اخ تسسسلا نسكن ليام رم هناك كم يطح رع ىرهزالا
 ثيدحلافو رخو هف طلاس نم ال لامُشلاَبناجتيبلاب رادملا يطا وحامودو 8 ومص

 را ضو ىرغلاةبعكلا بناجلا ديفتتمملا ةيناليازت ءاوهريثالا نبا لاق عضومر غفرت 8 سار

 قد 0 الا اص موقرهو ىلا ىداو د_ةعماشلا ة سحاب يق

 ىو
 ارجو الدوس مضوماشبار او نيلسرملارخلا باص َبرك دلو زنتلا يفور اريثكثيدحلا

 ليقو لهساهعما رعاك فرصبالو توين م مهمو فورصمر 0

 7 هل
 تمءاشت م هن رحت اشناذا ثيدحلا فو 52 رعتلانقماعلا ةَمصَق طاوحامعلا فو اهقوس نه 0

 دك موص 5 دكهم يل 0

 رعى ان ورك ازور الا نسا لاق ميلا نوكسوءاحلا تشب هب رح شب دغنيع كاف

 هجم دذزودصر وهم

 ىيد اب تناك ناورصوتر 8 رج عجلاو مهتمح أن ىه مولا ةرخخىلاوأ ةماهل اةبصق

 ادلة ةيلوو كارلا لوقو زي ادوأ قمرأ ىلا ةيو نم
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 ارامطضا همفىرت 0 رد 5 هنم ُبلَعلا لاق ثح ىو
 2 مح م

 ه-و هم 7

 هن ورلاقو ةدوكاىةمدقمرخدلا دسو ةغينحوب لاق رخلااوسنمالصن عاما

 قدا دلا نم نمركلك هب رخ * و راد

 1 لف طوكي ناروض الر ةنكمالا ىف هنر «د ماورعانأن اف مراة ةيراستلا نم « رهزلوقامأو

 ىلعو: أ هلا هذاك نيتدئازماللاو لالا نوكتنأأالا ةف يت امالاهق ارضا ةماعلا
 » ور ب ودمر ومع ةصرع هءسم#

 ليال تاي نعل سَمدَقلو #3 ًالقاسعواو 2 | كيفَ هلوقىف

 امناو



 1 (رخ) ءارلا فرخ 0 ءالالصف

 - . 0 . 220 . .ا موز ص . م ع مث
 هسلطمةروطقمو نعلاعضوموهو شرحا هيوسنم ةقانةم_ثرحهلوقيدارأ ىربنبا لاق

 «يوم 9و

 ّى رمارجكا ىرهزالا اه رك دمدششلاب درغىلعد دوعتهيءاهلا 3 ةمدم رك يللا رطققلاب

 ار ىيرنا مالا هل نوني لاقفةمسلا ىلع قبل الاى أم هضعبل لدقو لاق ضفختملا

 ريشكق رسم ار جج ا هلوق

 مأ 2س .وماقلا فكسالكتو

 روم
 2 مد

 برعلا لثمو مهرادةيحان موقلاَة 5 ةمحانلا انهه ريما مهضعي لاقو لاق اطسو لرتتو

 ع قوص 7 ؟و2 م صرع

 ةراحنب ثرخلا لوق نمو ةمحانلاةرعاو ةمحان ىآةر ضد رواطسو ىرث الف

 ءامظلا ضرار 2 نعت ” كالظو الطاادتع

 طسولحرلا نوكي نأوهو لماذ_هىربْننا لاق تار ورجو رجب ل ثم تار ورخ عجبا و ١ دا -م ووه-
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 ناليعالثملااذهنا لاقيو لاف ةيحان ضب رومهكرترش لا اوراصاذاو ريخىاوفاك اذاموقلا | ل د
 مس سو

 حم نب وهوادرقنمةسحان ىأ5 حميم وقل نسالجر تنام دردل نات رضمنبا

 ندروطإ اموهليقو نعلا عنج نبه ةربلا نمد :راهيراماكتولز 5 و ميلا نوكسوءاحلا
 لكنشلسا لمس, ىذلا ماظعلا نمنيسعلاب رادامو*ل.قو معااذا لحرلا ةماعو ةأرملا باق

 لطخ>الا لوقو اهضشو م كارسكو اهرسكو مملا فب كلذ

 كلو 2و ”و تييل< م2رو2و زةوص 004 س2 وو

 هع يي كح #23 هنمع كدب سافملا :اك مصب و

 2غ

 نمودامنيعل 0 وحلا نيعلارجماىرهنالا نيعلار دار اقف ىلارعالا نبا د
 3 :ًاورع ناقثلان مكلادامو لاق باقنلا يلع متي شبح جولان هرم ىرهزالا ب تاهل ْ

 - ا 2

 تراصاذاكلدكو طاغي نأريغ نمقمقد طرا دتسا ارمقلارخو هدقوملا حارسا < ناكو»

 ريعبلا ن يعلو مسي نأ يجختلاو اهصيءادإ احا نهكوسوةيادلا عَ و يلا قرادنوح

 عدد <
 ربنو ادتسن راد م نّمغلا تنانمووانكلا لب :[بيم ٠ نمرجا+لاو ىرهزالا ريدتسم مس

 ةيورلاق نابت باشوناروحو رار ثم نار عباد عفا سمح

 :دكمقدرط ىفىذلا لزملا اذهل لقاذهنمو ىرهزالا لاق + ٌقردلا نار اهاماذا تح د«

 رو>ا+اورحاملا ىرهوذلا هب طم :وىدا راتفشو مءاملا كسعام رحاخلاهديسنبا رحاح

 مكر جاحلا تحويلات هديسنبا عئم اوه نملوعانوعوىداولاةفش نال
 ©ه- هو ىو هسه

 رتباحلاو نارخت عمل اوارجاح ه-كلذيوكاملا هيلع سيح ةَفرشم فورح هن[ هطموهوثاَند

 وه: و سوت نم :

 هرادتسالرإملا نيماملا كي ىذا ابأراحاو راد سوهو عوامل ثتدنم
 - "ثا

 الداعم ن دعس دع ىفو ةصاخ اهلدانعكخ «.ىرجاهلتببلا ةراجو 3 رع 1! لوقو ايأ

 (© برعلا اسأل - 51)



 رمال تمر دصلوق(؟)
 دلا ىلءلرتاملهلاو سلا

 ىناهنلا عمصأ ن بس .ودسنبأ

 صد ا

 دلاخ هراح هالاقفدلباءبهذ دو

 كلحاور ركام طعأ

 لعفف كلام اهيلعلطأ 1|ىجح

 لبلاقي وابهيلع ىوطناف

 مترغمهللاقفموقلا قدس

 هليدجىأب ىراج ىلع
 رام كلو هامهلناو اولاقف

 لبالاهد_هامهتناو ل. لاق

 تح ىلاكالا مكعم تلا
 اومهذو اهنعهولزنا فهل ىه و

 امهثسقلاورمالاقف اهب
 لال كذع عدفهيهاعش

 دلاخ ةقزللا ىشم ىئبعأو
 لهانم نعتملخ نان 12-7

 ءإثموةياهتلا شماهباذك
 يصمم هأ ىنادنملاو ّق

 (رخخ) ءارلافرح ه« ءاللاومت 21

 عمل اواهتذذتلا ىث هر ترا لو.ةترادلا رح هنمولبالا ةريظح ةرخاو اهيلكت اغلتاركتو
 - علو تموج و د سو

 00 ا ملا مضي تارشحو فرع هفرع لئمرت

 تكبد ا درغتملا عضوملا ى 5 :رطاريغصت

 سس سور

 ناسفالا متع هنأ ى أرادت ولي ,الا* ةريظ مور را نمور مسكلابر عجب راجعا دانك

 هاورو طوقسلا نءعنام كح وهوءابلا,باخ ىورب و طوقسلاو عوقولا نمهعنعوهانلا

 قو اهلزرتح لو ؛لالهلل ه سفن ضرع هنالهنمةمنلاةءارب عمو هرك د نسو ءام ا ىحلاطالا

 ىءءعدو . ى 5و

 ىهلءقوريث الا نبالاق ة ةقورعم هب رثمج ام لكي ردت رع و ناهر مورد نمر نب لئاوثيدح

 ةرخاوذخت اور او موقلار رمخساو قئادح ل قو لختلا لوحرت ان هو لاك ثونلاب

 هس .ريئل5د < 2و _اى2تمدءد

 باعث هدشنأ هلوقو ةمحان ىأارخ 0 ركن عةريخ الا هانا ارا 71
 و سادك و هوس 2 من

 0 وح دوس ادا ارامم #23 ةرش و نماج من ملفات مس

 هلو سابقريغ ىلعةمحانلا ىه وتلا ةرخعا عجين ىدنعولا رجاوملانلعثرسفب لهدسنت لاك

 ١ لاقو ةرمسملاوةنمملا نمدانناجركسعلاانرحتو 0 ظن

 هووضصو+< ه ورق ات سم ورعد

 دآدب : اوناك اذا مهعمجتو * مويترحانصْصفا اوعمجا اذا

 يردد طاا لوقو 0 0

 5و ةناءو ع 0-8

 ا قم شيد ردا قربتالا نإ لان ءانلك لاس ”رشوحاهن الرمتلا ار لاراعتسا

 هلام. نهمايهد د ناب رضي ررعلل لثموه لاق ع 'نارخ ىف م يع عبد 3 هتلمك-اهنع

 )2 21111 ًاوهاممدعب بهذ مود وى

 1 3 و 2 7 2 ل 1 يي يلمع هدد

 اهبترهذ ىلا لب الا قو لسحاو رلا ثيدح ىنثد_-و كا حاون نم بم. ىذلا بهنلا عدوئأ

 د ل مو و ى سوو دك همس ” ودوم هوو

 رضح الاقيو نيج ويدشتملامو هرشو هنوطبةرصخلاملا ىسمألاقيرداونلا فو 28

 وادا دكعبتل غيط ةبتطلاَفش لس وشر 4 املك لاملا نمر اراتج اريعبلا

 طر راو وُ انو لوزادقف فيو لاوس كاسعل اذار فمن

 ساخنالاثم ةقديلاو رج و معللا نم رطل
 5# 2 ؟ ودك 0 # 8 وك 9 وسو © سلا هبا ساس

 موكيلعل زان رحاخلاىورت ةروطقم هم“ 4 هه



 4 (رخخح)  ءارلافرح #« ءاهلالصف

 ريغ ىلع هورسفهبادحأو ساء نبال شم نود. ةعينيذااريسفتلا لس ه1نافةماسقلا م وةك الملل

 ىأار وار حنيكرشمللاولاق هكمالملالوةنمهساك اذه سابعنبا لاق ثلا هرسفام

 لام' مالكلا ”متارجنولوةيو اوقف عاح بأن عىورو ريخج نورت الذ ىلا مكملع تر
 نوذاعباواك ام اوراكن ًاراوذاعي نأ مهيلعار ومحمهللالانمذنيمرحنال اوقن مذ نسل اوأ

 نبا نعىغلب ىؤلْوللا دج آلاكو عاحوب لاه ةمامقلا موب كلذ م,ماعهنئارجشس نو راجع وايثدلا ىف

 ناساي لزنملا تآرقلا مظنب هيشأاذهو ىرهزالا لاق "ةكئالملا لوقن مهلك اذ »لاق هنا سابع

 هسماعلملدال مالكرامضا عمنيمالك الا د>اوأمالك اروع ارح هلوةنوك. نأ ىرحأو برعلا

 ءلهأ ىلع لح رلارخو همال_غىلعرحاتلار لو قنام امّرتاما رحى ارو كنار جءاغلا لاكو

 ىأ هيلع ترجامةغللا فرعا لصأو لاك ىرشبلاسييلعام امارس ىآار واتت دو

 مانيالا ىلعماكلار حداد هلع فام تعالو هبلا ل صوب نأ ن مهستعنم
 0 ةهسص م

 هسلعردكردصم نك اسر او هلعا اروح اهوهو رالي ةرخعا كاذكو مهتم

 نأت ممهدئاربزلانباوةسشناعشي دحفو هلام فرص 1١ نمهعنماذا اًرْر عت ىضاقلا

 فرصتلا نمامهعئماذا همض_سلاو ريغسصلا ىلع ىضاقلارخه نم 7 عمار لا نم نموها يلع

 ةمضلاءنيفرلا ىفءالاو لاق ابارجارجدولوقيو ري زيي ةرففعيذ وأ امهلاموف

 نمر وح ىءاسنلاةِّ وسؤو هنضح :دكلا و ,خفلابرذ 2 ب وثاسنالاو هر ناّدغل ةرسكلا و

 000 هي جو :ًارملاز تلاقي ءالا ع راه داو كسب ؟اسن

 نالمدق ماد فر طوجوةيوئلارك 2 ندهروحو ايدو ف دولار ةبتلا ىشابنع هللا ىذرةشناع
 ال ل

 ر دصملاو نسل وبوثلا ردكلا او فلاير عاو ميتسلا هاب ئاقلاىلولا وءرح فمدلو ىرينا فالا
 ى”وو صممسصع 2 8 29 057 نوم 28 ورسم

 ردعالو هنم عنماداو وارجو زار دارا اتمنا رينو هدب رغد ملا

 ندد ةراعمسأ اوه واعفقدىأ ًامضلا,هلارق 1 1 صالاد.علوق وعد بت ررعلا و عنمال و َمفدالىأه سنع ٍْ

 هوو 7و ت سنس سس كك وس وهو ىس هج

 رخو مكشمى رذوع #3 رعذوةدمح ايفو تااق زحارل!لوقدنمو سصالا

 دحاوهلكه عمو هتعْنمو هفنكف ىأن نالفرح ف مهلاقي ىرهزالا لاف عم ىأ قر ىفتنأو

 تأت" نناسلدشنأ اوددر دونأ هلاك

 عةثح ةي» ولع

 رج ىلوا مهول مريم 03 اود | لمقمهاول موق نلوأ

 تارختو تارت عجملاو اهطئاسراخاو لاملا اهعنم ةفورعمتوسلا ن نمتردعاو ةعنمىلو اىأ



 0 0 رس د ا ل دش وها
 ان

 (رخ). ءارلافرح ه« ءاللالصف لب

 00 وقس هذو رخاريسغ كد . امو بارتلا ريغ رغىش ىد_نعكلامدل اوقكنامراو

 اذ رووسالارقجاو محير ناز لكس ل هنال كاذكس دلوربثالا نبا لا. مج 20

 8 1 ررعلوقكلذ نمو هلاماظعارك ا اولا ةفهودرفأ عب وهلا هسرحتدسلا

 قدزر هلا لوقاماف تلعفاماذكلعفي لسوهسلعهتلا ىلصهقلا لوس رتب اق ًاالولورخ
 5 وم ري سو و 2س

 راختألا لقت ثمح لا 3 #2 همانأو أ كانأَترك ًداذاو

 رخخ !تسسملوقتنأز اد هنمةمحان لك تس سمول كنا ىرتالا ار هنم ةيحان لك لسعجب هنأف

 رخعا تحبه 0 رع داع مرحدزألا ضايتثااهافك ام هلوقو

 لَكَ قوس لوقناك ار حراصْئيطلارجكساو هملا لصونالالبج عي لاقف باعث رسف
 ني اص وح ع ع ده م 0

 اعرو ةرامجل اةرب_دكةرحيصموةريخح ود م :رخت ضرأو رئاظنامهلو نيد. نمالا اههينوملكّال

 لاق | رن ىلاخكل راش نغم هلوقرسفٌكاذبو ىلارعالانباداكح ل مرا نعرخلا وك

 لكرجملاو را ورخاورخاو بالك هللا دبعدالب نمسا لمرو ساكنا لمرةشعدارأ ارآ

 ىلالهلارون نيد لاو رج ترسو ني كرقو عمخأرس ككاو ءارحلا كلذ

 رخل هيلا فيان « رماها ىَن نأ

 تف ورح د16 قياسا نيرا ىو مارحلا هما وياه لوَ

 هم مرر ىذه هعسوام لعر لاش دو *| ارعجتانبلا تخل نإ تممهو» دشن (ةيدسا

 ”لريغنود سفن هبتصصخو هللا هعسؤام تقض ىأ ساو تربت ذقل ثودحلا فو هقصو

 لاق رجم اكروج اخ اوامر .رامارح أ اروع ارخ نولوقي ولي زتتلا فو هرخسو رك دقو

 ْ روجا ام مهلئاق لاق وا لع انلماسران وعد

 || ادهنمةءارب وارتسىأ ”لوقبف نالفالاذكواذك ل عفت جر !لجرلا لود وهن وس لاف

 هفاك لح رلا قلي ةءاهاخلا ف لجرلاناكثدللا ةمرحلاو مي رضا ىعميلا عجاروهو ىهالا

 اذاقلاق ميسو تافربتتا انجين ورج ما رحى أروع ار ركل وقنف مارح ارهشلا ف

 مهعفلر كلذنأ اونظو اروع ار رحاولاهباذ غلا دك المن وكرشملا ىأروةماسقلا مون ناك

 2 واب #* امو وعدىتح ١ دشناوايندلا فمهلعفك
1 

 فاما وهورو اعل اهسامق ىلعو لاف عالم ا ىندعباع كسمْمان |لوق وع ذاع ىعي

 نيكرشملالوقن مهنا ارودارخح نولوقي وىلاعت هلوقريسفن نمثسلا ا هلاف امام ىرغ .نالا لاق

 تحت اااملل



 تا اسس لا ا كيس
8 

 ' ليعمو هاندشنا6 ماللابدبعملاداشنا باوصو د.ععقاستذا ىرهوملاهدشنأت للا اذه

 د_علتىلا تقسورت :اولعأن 0 اطلتفاملا_:هنب ورعناكو ةَفرطوخ أوه
 ء هع 2-0

 نمناكر سيق دمعنب ىسأ نياكة يدون رامتأن يفوعنب ور عنب ةعبروهةرثوحو

 4 "القروح تعضوولاهللاقفةملاعممسهمف تماتسانيلنم م سعب هنأ ها نا هئيدح

6 

 وهوه ةريكولا ةريدكسارتحّجرتىفىرهزالا لاقو و ةلاس كرب ةركولاو هروح ى 0

 انا ارم ترفل اذه ىف اوانأ او ىرهزالا لاق تبيلاءانب 1ع عنصت ماعط

 لاو ةراخوراخةثكلا ىو ٌراحأ هلقلا ىفعماوٌةرْصلارخا (رج) ٍ - 0 ل همر عدو. ها لهم
 بريل بسلا َنولءاملا براَصم 5 اسيل لمعلار اح نماهن 3

 م ص 5250

 ةلوعبلا فهي ومسهلا به ذاكعجلا ثأتلءاهلا اول أةزاخاو سانلا اهدوقو لت زلة
 00 ا ةصأ .٠ ةمدء 9

 رو نكلورا أ ىلءعمج ههبشأ امور حا نال ساقي سالو ةراخا هعجر خا ثللا ةلرسفلاو

 اموقح دع ىثعالا لاه امل ساقلا لت هقفلا فزوجمتأ كة يرعلا قشاستتسآلا
 مم م هو و

 ةراصقثدماذادبأ الوب سح ىصقانال

 ءاهلا ل خدت برعلا لاق هنا ثمهلا كأن ءىورو ركب عبيد ةراهملاهلئمولاق

 م ساذاهنالاهيفءاهلا هذهاودازامناو لوعف هدو ألاف ع غتيلك ف

 اولاقف ةسلْغَت وكلا ل اقف فرخ[ قاثلا 1 لاعففف رح ارك لاف لالا امخ دخت ناك

 ىرهزالا أك 00 اود روك 0 3و "قبح اواو ةتو اقتناع

 لطانةناف ةقفلا فناستتسالا ههيشىذلا ناسسالا اماذ نوروعتا | اهللعى لأ“ نلعل وأ ذهو

 لوق:برعلاءار هلا رداتودولاق ةراكذوو ذوةاجو ل < كاوقك ةزاجورج ىرهوخلا

 د 52 0
 رالظأ نمرشو مرت اوه هلثمولاك ةرجألاب فعلا يمر دشن ولف لغو ا

 قه هو

 قو لاحرلات مةمهاديىراذا ضرالا ارد نالفَىر لاَعَدَو فراارخا نودد تشد حرتاو |

 دقكنا صاعلاّنب و رك نيمك طاح ٠ ؤاعم ىعسنيح ىلعل لاق هناسقننفنخألاثيدنخل |

 تنثنةيلطعتيهادبىأاهلسالا دعما هناف شا عنا هعمل عجاف ضزالا ارت تمر ر

 قلو درب ررَدلا ل هأو رطل ده هعيتلاجلا وةساسللاث ب دقو ضرالاف رح اتوب دوم

 دإولا ثد دخلا فو ةيدابلال خردل لهأ و لات :رااوزاخالا كازو ودلال نيذلاىداونلا |

 ةسلئا از رالوعد رواة تناوقزلا ازقلا ىتخنانقا كاوا نا ىن هيدَسللاى رار علوش ثارغل ظ
05 

 ا



 (رثح)  ءاراافزغ « ءالالسف 81
 "86 « ع ع

 تاان الفأعأ عابجُ و ترك 0

 ارا مينلو نأ وش هع اوي غم اخلط ثاكؤ ارش ا: لابع ما دادأو بوو ىلع

 لوألا و "لمعلا كاذكورقفلا لرعلاو دالوالاَهِاْرْعهلاوراص ؤمالاتل زاعمهلراصفمهداز ىفمف

 هريس اورو ماللا تو مافواولا ريس بلف تالا لوألا نم تدك ت لأنو ةسا.سلا

 فقاوان اوىرهزالا لاق مهلرتحدقو تيل نيدنعوتسي ماقالو يترك ول ع اركن عةريخالا

 ىلا يسش مويلا ُترتحاموانْلرثو ى نأ # رتحلاشيو ءنإ,ةإ حلوي مهضعيو فرط اذ ضف

 ةءو <

 و عغمسأ ل ىرهزالا لاق تلاعثلاع نموت ذاربَخاو ةدحاولا ةعضرلا ملا ريكا قدام

 ىعءو مو

 ةريسمحاهريغصتو نيل السمرا ىرعزالا (احإ ر كدموطو ثمللاريغل ىنعملا أذهب

 | ابساينعرطناوعلذو مرا ن 0 رلااهدجة وشر اهدنس نبا

 رخو رئاح ل سعوهو بحت ارح دسعلا رو ريس هنرع ثرسذقو نامنجالا ف حررت

 2-5 م5 ىنرع

 | اما ل ءالااجج اذاوتقرتبالر تي ماو تدوخ ارح سدا راحو

2 - 2 

 همسحاذا ءاوذاارُس اها ارعالان نا تؤ مفر انو عمشتمف نحو لب اذاءاودلا ىرهذاا ار

 ه ىد < درو م ىو م5

 عسا ماذاةرثسْذأو ردصملاكرذ_ملاو لءفلاكل عفل اوابش الرس ذ اوفو ببحت اذارثحو

 تاع 8س وى ةم

 ىغلاةرثدو عسنارحو راسو هفاراح ىلا او ا الرسن اسإو اديجاعمس

 ودع سل دوم 2ريال هومر )معو سوم يي سات

 راخلاو خامالا دعي هسعشر مركلا ةراحو تل الا هيلع ع نكسر ماا ديفيرغ رع
 . لش لس ضماوهو ولام بنل ما ةفيش> أع ةلاطسذجت را ذادوخبلا سب

 زود )سم

 عا 00 زيلساو ناكل اكريصي: حلا ذعب كلو بتعلا بح .راتاو .هوسمإ لو

 قرخوللا ةريكلاَر وا تي سلو هدمس نبا لاق ةلاثكلا ىفةغل ماطح نيا ٌةراثحو
 مء

 0 بو 2 ة2ءد وم

 ْ اذاف عومم بارئاسنأ اكةأسخلا نم روكا لميقلاولموكللا قهوةهضذلا ةشفلا5 :ريوجلا

 زحارلا لاق قة دل ارثحو نيريلاؤوهو كارلا ةرططأَو اهلي قمرا ان ادك ي
 دو 0 1 0 8 ملل كيو 7

 هبحناكو هعلطقةشناذال نار لانقيو مقلالوحامىهو + عاللارحاشةنَر
 ُّ 9م

وشتعلادمع نئمن رظدةرتوواب و مساةرثوحو السحر يصتن أل بقراغصلا تاركاك
 لاهي 

 هلوقب ساما مهرك ذدنيدلا مهو رئاوخلا مهل

 رو هب اسخن عت[ وسلا نطخرت نأ

 اذهو
32-35 .- 



 6 (رثح) ءارلا فرع * ءالالضف

 ءوشلاب طاحأ ام لكو فافكلاراَنَحلا ىرهوللا تببلا ٌقاقْس نع :ناتحا ةمدحاو لك قاتلا

 اذار اعلا ثرس أ ىرعزالا د :يئلازتسو هئاقكرناتسوهنم رادتما

 2 د5 دى دوو ك وم دك ءءء ىو

 دسالاق همم قل دوساأدق 0 و تخت ئيهناميكحا

 دل فل ل > <25 مدي. هم

 رح موقلا نمدقعوذو عا 23 برات ى اقرت نم هشلاو

 لاققف يدلل يمكو أد راعتساو 2 هايتس سياتل ارتحو

 معي لهأ وبيض 9 داس هموت اوباه
 0 يوم 89و و نص بيم

 : ريو لك ًاامىأ اشرت امو دودشلا ٌممالاربكاو هيلا رظنلا ذأ رح رك وهرتكهرغشمو

 مور 97827 ةهس

 ليلقلا كلارتحلا و محامو هاس ؟لمقو ةقفلا مهملعر ا وس رت رار ميتيعأ

 هت اس هماعطاو أ ءاطعّللق ل مقو همعطأو هاطعأ ارح لجرلارتحو

 دشن وددز وأ ءاكح ريش” ةريححأو هؤاطع" لقلح ا اريثك الوالماقءاطعأام ىأامش

 عسر ملكك 1 يأ سدح ”.:ك اماذا

 ا ا رلا لكَ لاعتاذاف فلا ريغب امسشمأ ترك زان ع ىمدالا ريا مسالا سكسك

 لذهلا للا دشنأو رات مسالاولاف فئالا,ةلاق

 وه - هو و و سد

 اهوطقرتح كس:لوامالغ 5 اهركس . سرحت ءاسفنلااذا
 *س و مم

 دشلاو ىطعملارئاسار ثنعئدايالا فرب ا لاق

 رتاسقك نا رضلاوك + انكابللا شمالا

 هلل اولا اًرهحمانا ءاالخ نك لاتيوتطف ألا

 و7)وم #8 و27 مر
 ادادرتعو وت هراجساز ةلالاكو هسيسوول أى انكر رانبلعرتأو راحل مل نماالملقأْلا*

 سماه 2

 ىرفتشلالاق انضمام

 مى © ى”رصو و #7 ث. 2 وو بود
 تلقاو تهفن امهتراحادا 2 0 ةتدسدةلابعمأو

 'ئمهنم تالفس .الىافكيقامكو هاهنا دجأ عضم :الواريخ ىلع ىذلا لاجرلا ن هرتخلاو
 وع

 رثخلاو مهماعط م ماَعَنوُف ملقا ابق مهعنمو لعب ىأ لهو سفن تأ

 هول ارك او لق اولافا ذا ارتست ان كتر لوغن ردسملا متفلاروةريسلاٌةيطعلارسكلاب

 ىرفنتشلال اف  فئالاب

 تق را « مسمتوقت تدهش دقلابع مأو



 'ةيدتدف# ةنب د نا وسلا ل ار ا وتاب

 (رتح) ءارلا فرح ه ءالالصف ني

 هلام 5 ربع مدرب اودمسهأ وقنمل ثلا فءاحامعر ةدعدج تقى 1 مودالاق و

 كو 0 رك رقعة جرت فكاذرك ذنسوةد>اواتلعجنانلك اههناك

 ا ل 2 2 ال مرت مع

 ةسشا دلابى ًاىركوبح مان نالفءاجو ةهادلا نارك محم ا مسسم ًاوركوبحم او ركومحو

 ىلهاملار +1 نبورمعلدشنأو

 ىَركو ب ماتءاج قالا ىه 03 0 5 أوى ااسعالف

 روس قاوعقولا بف بمول ناوي كووبسيأ ف دال فورس هلا

 هم نع

 وم و أ ع م اء ةذئللاو كلاسلاهمف ل 3 و هاودلا انا وح وس اى |
 «ءةهورد

 ا سانا 0 و اهمتاضقنادعيبرحلا" 34 «رءماضد أى اومطلاو ريغصلا
 ىركو.ل1كلذكو هادروحتلا ءوث وم رسالو نو مفروحال لت مأ نمتاعامج روءومو

 ثناتلل فل لكوةاركو و + لوقت كنالاملعمسالا ئبةدئازفلالا 0 وأ| حلارسسالو ملاروحهلوق
 ىفو هيقيلسف لوصالا نملاثمدا سل هنالق اخس اللاضي أت ساواهيلعثدنآنلا ءاهلوخدرصبال ||| طقن نودب لصالاب اذك
 فشلا ريحتاذاهلئمهقي رطل جرلاَركحتو اورحتاذا ضرالا ورك لا ةيرداونلا هعبنعم هأ ررخأو

 وو سو ع ثتمريو2 9)دصو ست ررمردت 2 رومنس درر سلس ةوءق 5 5 : 3 2 -ود

 ةم هز هم زو ة هت تصحح و ةلكمده.ةاكمدوةر 0 ةيليك لاملا ت تلهكرداونلا ارك ةيطمت هةلكمد هلوق
 اع ا 1

 ((رينبح )» هتب 25 هتكت لادكحو هتمرشتناامفار !تددرو فج ا ذ1107 و رص رص م ىيعم ه ررحوىل ١ هدة

 ع ؤثمةد م 2ةمءدعو

 هقام :زرعوا لاق و اشدنمتدص امى ريممحالوا رب ريحه نم تدصأ ام ىمدالا نعىرش زالا

 هفاَمك ا : لراس (ح) مدار اوقتفئشب لربك نأو هو 1 رع

 فورح ىهو نيعلا او اهغيضارُ فو رحفافكوه ونذالا رات راد: ساامو هفرحو

 نطا,ن منها قب زنمنيعلابرا دس امانا ثمللا لاق و ضنمغتا دنع الا

 للا ولابر لارا تلذكو ءابحلا طخ املا ذكو م#لل | نمدي طمحأم هر لارا ّ

 فو خوفو ثا رونا فارطأ وك ةرهاطلاةدلحلا قلم وظو اهتداج ف ارطأ تسلا را

 لاَمفهللاَقْنا تلاه ىلا هسه نياف لاه ضئاح ىنادأتلاقفهت أها "حار 5 ربدأا

 راما مرصِراَشادحْويد 3 راثخلا احن حسبتها 5 راتمألاىذشببا تروالك

 عجلا و ا طلاهيدشي طبخو»لمقو هش هرطلا فتنطلا دة انا و 0 ردلازا ازادغو

 ايسنوكيل صلو ضرالا ن مرعشت ةنرا اذا ءابمشا لفسا,لصول مرُتحساو راتقلاو رالملك كاد نم

 ذك ايلا لاكن ىمصألا نعىرهنالا راسو ااراتس أ لمتنا تناك اند ةراللا ىعو

 قاقشلا



 ّح

 وأ (رشح) ' ءارلافرح « ءاللال ضف

 ١ ل 2 9 7 :7 : 0 |
 ىراملا نأ سن ا!ثد د7 ىو هي دحوادا هبرشت الوءاملادرتالاضي ! ماعئلاو لاق ماعنلا ضو

 | رت دااناهصخاتاو ميم ونذ موش رطقلا اهنع سحر ملاعت هللا نأ نعي مدآىببئذءالا ازهتوتل

 ناد و ةرمدبل أني رءارضتلا ةمااهتلص وو+ قدح و ةرصيلاب ميدتاعر 1 مثيبطلا دس ينلا

 لاك مر ض 2 ارباح و رئاطرويصلاو ةرشكمانأت :تتاعياتما
 -و م <

 ارباح تايدملا ىشُعاَت دكا عة

 0 ع4 مور
 اشىأآاربريحو_:متصأامو فورعم لبحر ربحو "رح كلذكو دلب مدل“ الادب دبعت والا

 اش ىأ اًررساوع ن نالفىنغأامو ىفارسللريسفتلاو هب ءودريثتلا ىئنلا الا ل معّتس سال ||
 د د دو دى 66ص مع نياص س

 هسأر ىلعامىأةرب ريح هسأر ىلعامو #3 اريح عيش ةىنامأ 7-3 ىلهابلار جنبا لاقو

 ع مع هس 2- »و ص

 لاهو ًامشهنمباصأامىأ اروروحالواريرتالوا يسن مام ةرعش

 د هموموء د مدد مور

 تصأأام ىمدالا لاقو روروحالو ربريحةلام لا ةيددعسوبأ يمارس

 و ء نس و ء وو

 لرخ نأوهو ريتبحالو ربريحهيقامورعوألاقو امش هنمتدصأ امىأ
 . ع 1

 دك واق ل ع و ءد درع

 هريكربر اوق نمو ناك ف قرح نمريحلا هيف لعصر جلا همن  الللاش و سنس ْ
 مرر ودم موس مؤلم مددس ىنيمقوقوم ىمع 8< و

 0-5 هولا درجات مروبإ دوت ارك د 6 ةريحم

 ىرهزالا ريحافق: تب زعرمثدشنأو ةيداملا ف فورعم عتزسروبكو ردك

 ضعي ريركنلا و ماجاب ةلالصالا ةشالثهذ ءلاقو رفات هعمل ةريريسكلا ىساسجللا ف

 ةءوم م 20

 ريغضلا ليشكل قبس اوربربسحلاو رعوأ ىد سلا روُرالا نب راررضسرفربسماو اهفورح [؟

 تلاعتل اءاوسأ ٠ نمي اوبس الا وثلا كاذكو ل كلكسقلا اش بلل (رتبح) 3

 ىفاعأ اعضواسعلا هللو *  ريب افا ا اتأدوأ او
 و

 ا ء هم
 ىبرانا رجس

 0ع ايفا ارك اورديملا م
 2 م,هعو هم مص .٠

 ربشو عردأ ثالدى 5 3 رجح واهيف سولو #3 ريغ ىهواهيلع كأ

 ايلا متفو ءاخسارم كيرلا لاعاسما اوهعونىأ نمر ردك اديسعولأ ناسي لو كلذكربابشاو

 مفنودلاب هاربات ابن جرك# هلوقن ميأ ارعالا نياهدي_ثنأام أماق رص ادقو ظملغلا

 )7 سرو  وووو 5

 رحابجلاورهملاو ظملغلا محق عينا ة املا زبابخ الذ ىدنم عيتاو يبس هرفي

 9 ةءر <

 ىرهزالا (رقح) تضغلا نم غنا كر رعمحاو اًمدعسقملا راو ىراتنملا رد
 هس رب - 25 س 9ع 1 موج

 1 ا راو ا سرْضعن مهنرب ًاوّرقبحن هدرب وره ن مدرب البا لايقب

 (6 برعلاناسل - 20)

 خرشف لاف رباح و هلوق
 لئاقكر باح و سوماقلا

 نبكلامنبا لتاق عراضم

 "للا داره وأ ددأ

 ها زلات مهتم ةروهشملا
 يعم ررتك

 و

 ملا ع هيف دوم ريجحو هلوق

 0-00 راسو توقاف

 الاءارأامو ءارلا دد.ثنتو

 مياسرا»دفنالبجالت ىه
 دسع وآل افو لاك نأ ىلا

 "رحافقفةدرعف

 بد رعمهئماهمسدل
 هيععم مرتك لماتف هأ



 ىرابخلاحا.دملاةرامع(5)

 لكش ىلء وهو فورعمرث اط
 5 :راعهمطل وهسسأرب ةز والا

 نولكه محام -وهرهظنولو
 ريباح عه او ايلاع ىنامسلا

 اضيأهظفل ىلع تانرامحو
 هيف هتك ها

 ثسأتلل تسل هفل او هلوق
 ناومملاةا.-قىريمدلا لاف

 ىرهوملا ةرامعقاسن دعب
 ليدتمو بس دهر تلكم
 : اولو ىنامسك ثمن ًاتللاهغلأ

 هلثمو ها تفرصناله نكت
 هحراشلاو سوماقلاقف

 نم تراص املا هاوعدو

 ريمعتلا ت'ارغنمةملكلا
 ركررسع هنعباوآلاو

 ها هباعمتعتنا الينءرملا

 هميم هيك

 ىسوماقلا فل ئدلاهلوق

 اذكو ىئشبو ىنكيامهطبض
 فرح ىف باكلا ادذهىف

 ها هبلاعح .راخماللا

 00 را 2 ا 7 و 3 عا د ها

 ءارلا فرج دي ءاللالصق قضي
 ت7

 (مح)
 ألا ف ةقانمسا انهراحل .ةومدس نبا لاق «اهيقسن نيرا ىرالاو ةرترستد تاويل
 ايرايشلاو د ةسمب -الااهنم مودم و عطقنةدقملا ىأرصشلا حيرة اة ىبسنالو

 نيدادغللا ضعيدشتأو (6) تابراحعملاو ناطق راسا ديس نب !لاقو بركناركذ
 ئ رئابحالو ىراسح ىلع :ريسكي وهي وييسلاف *« نيوار 3 !اوتا ناطا : رقصة فص
 يننالاو رك ذلا ىلع عشب ا هولا اهتا وخأو لا عفو السعف نب وانا اوُقرشم

 ََق ةوملافلتملااهبب رض امال راش حم داو بحبو 34 لثملا فو ء مالا و

 | ما و قال الل الو ثد ”اتلل تسل هشلأ 7 ناريبظلا هللعت واهدإو بحت اهق 5 لعرم5

 ٌريراخلاو نون ال تحصر الوةفرعم ف فر هلت الةملكلا سفن نما" ك تراصفاملع
 سسو وسصجو ووح 7 2195 9 وسد 15و

 2 رب أ لوق اوةو ىراسلا داورويجااوروريخاوربرب + اوروريألاو
 ه2 سورس ص ع و2 هَ هو

 هقرتري نارام ىدربب اح ن نمو * ردّدقمن از اردنا ىلع“ ىرجا

 ىرهزالا عمنا هنا توكيتأألاةةريساقلاو راما عج وههريسفتيفل.ةهدسس نبا لاق

 2 س و ودع سلا 9 3ع 7 3 0

 اهذس رقصلاىرئاهنالىرامحن م لساو فك . نم فردا مهاوق.مهدج لاش د أب ,ةبر.ءللو

 ران هعئلرقدلا لعدن كد كلذن الاد و 2 هيل درثولتف اهدمسصنل انهَعاَرأ | اذا
 - سم

 ةضراعمريطتف هدح انج تان قىراسألا نمفومأ ىرابحلا فمهلاثمأ !ندهو ناريطلا

 فذي نو ىرامحلا ىت>هداو يح ءىش لكبرعلا فرثاسلا ل دملاه نمو ناريطلا اهتم لعتسلاهخرفل م
 لليل جالس بس 8س سس

 ىامدنع :ريطتا ىأ هد.نعف ذب مل اوقىئعمو هنعهتلا ىيذرنامع د دح ىف كلددروو هدنع

 ركذلاءىرامملا صخري الانا لافو همئاوق و هبفاوخ فعضا#ناريطالو ناريطلابهضراسعت

 هلعتوهمعطتف اهدإو بحت اهقجن ىلع ىهف قل فلما اهب برضي اهنال ىرابحلا تح هلوقف
 نموه راسو هلع لعفي ىأ ان الفدناعينالف مجالا لاقو ناورملا نماهريغكح ناريطلا

 قلت نأكل ذوريسُتلا ماأربطلا عمرمسْتت هنأ كلذو احا دكت يمنالف ىرابحلا ىفمهلانمأ
 ىألوقه-ذمو ادكتوةفناريطلا نعتزعرطلارئاسراطاذاف اهشيرت ا ئط_ مشيرا

 هه ود ء ةجسةامو وم 7# ا نع ني

 ميو أهممأ تنعطاذا #23 ىَراَبشاَدَكَتِمِدير ىلئداادوسالا
 - 2 م سس

 ةساشلالامرلا ف ضسو ءاملا برشيالىرابحلاو ىرهزالا لاك توملا ن نمبرقي وأ توعىأ

 ىلا ةعبرالا ني اماهض نمدحاو مو. ىفانطةَدلاامعرفءانهدلا لاسج قرين انعظاذا امو لاق

 ثتتاتمسسلب

 جاجدلا ضب مطنمذلأ اهمعطو ةقرزلا ىلا امو برمضدو تاس عبرأ ضد ىهو ةبناُعلا

 صو



 11 (بحال راف م هاما لس

 فارعالاننا نع ع :ولارسسكسلاوربشلاو نابي تارك ارقلا فميماوحلا لس

 رئالارامّلاو ماكر هولا را اوووي حبو مديرا نتا اواو

 همم 0 صام بر

 اهبقشو مرابحىرتالأ 03 اهيفقرعوولدلا اال رحارلا لاق

 راّمحا بمسلسل 0 راطسلا اضراب مو طقرالا دمج لاو

 مد“ و9 مث هم دامو

 اذا اريح هداج بجو 4 يفترثأ هداوجو هدلجدبرضلا تربحأ او 0 تارابحعسملاو

 ثدعاربلا لك اذا مرا ءمذلارت ربل اوراساو ءريلا دعت ران* .؟حرعلل تءقي

 رت“ سو

 ع ارثأه. كرتىأ هيرح دقو داك 1س لاه هدلح ىف ران" .[هراصفمدلج

 راج لنا هلةّتعاو هداك ىلاولا ىلا هةعفرف هنأ | |سأررعش قل-دقناكو ىدسأل اروظنمنا

 ا اولل امهعفدفةمح و

 < يس ىم 75 تو هم < هع 5 صو ن نعم

 انداتاسمثخ أريح ىَ م غ# 0 هاذقل

0 

 0-2 م 0 م

 سم هوو س 9 هوم و سرو

 كنيإ 2 و مدد ع

 اهو مقا 0 قبو و ىراج ب ىيلفأو

 دع

 سا دور رو اور اوك اور اور اواو ديدج ىأريمح بولو

 مم و25 رصد

 الإ نرسل قا ضراعك هش اذنامتن مَرَصْخ أ وأَع رعاشلا لاه ناسا
 * جم م

 وهفخانسألا ارهظت ىد دَْلا ىلع ع ذا لا ادفع رد ا هعمص ىف ريكا هلوأر مش لاق

 ل لكي ريدا ىرهوما رهو

 لو تحلق ى ءأاسعت بل لاشم اريح بك هنانسأ ثربحدقو راديو وجدل
 0ص

 تفر ىمو< 8 هر سو

 را 1 تدق وربى أل قو 0 ىأ ارجع رخازبعو تنانيسألا ل900

 ماخاب ا ىرهوملا هديسسنبا لوقا ده ىلعااجلاو ريعبلا سر ىلعراصاذا مااا

 ىرهزالا لاق مث ريعبلا سأر ىلعراصاذا الدبر ِمبسْلا ثيللان ءىرهزالالافو ريعبلا

 ديبعو [لاكاذكعلاقو بالا هاوفأْبَرل "ان نايبقلا باو مولاق فرحا اذ_فثسللا فد

 ورم ع سس

 هسأسستابنلا ةعب رسراب حض رأو ءاهتادب ارسم لاك ىئانرلا نعمدنسيىرهزالا ىدرو

 راد اهب قد فرو 3 رابح ىجولاَيجاَنل لاقالكلاةريثك

 كلو اَمْصارأواهترا ارسو ضرالا نوطس 210 ذدلا لسا تابنلةميرسلا ضرالاليمثب

 ىا نع هاك ىنانعالا نعل جرلا ةمضرامَشاَو نيل بلر را تا ريباحلا

 متفم لا راس اوهو هلوق

 س 300 ريكو ءاللا



 دا تي ب 2000002 هيتس قوش يي ل ما ل نو ” نتي نيرون وس را ار راس سا نادال د 15 "ناسيا "<" نكي "يل 7
 و1-5 3 ! 0 سعف . 5 اا ل .ىي ان ا وقم 8

 فكن ازو ربح ثو هلوق

 سوماقلا فاك

 (ربح) ءارلافرح « ءاحلال مف ا
 8 < ع 5 7 ف انام هوم

 ساحنود ورونالدو نيكستلا هإصاوام-مفءانلا كرسدقو فرس ىأاررح مالا اذه
 ىو )زةومصو ذ)و< هيوم م و و هو رسوم وو.

 لوعفد رومح ل-رو ايضرحدقو ةوعنلا ةربااوربخلاو فرس حالا نربحأو قاسُملا

 ةينعتلا ىو ةريخا 1 نمذوخا مولا هسعجبو لاجل نم مءانلوُلادرموأ رولا نم

 سه قةدو ع 0000 < ه2 مدوءد 2م و موع

 اورد انوزبحةس طور مهفرب زعلا ليزتتلا فو روسو وذ ةريسو اربح مضل ب اروريكي هريحو

 لاقو هنا ىف عامسلا اعدت :ريدسا نا لمق حياج لالاق تومرك هو ثو ع توريص ثلا لاق 1

 ىو ةماتلاةمعْنلاَةغللا فةريْطا ىرهزالالاقو نسمة هن لك ةغللا فري
 898 سسضص 9و

 شعلا ةعسو هيلا هنااا رورسا او ةرييلسا نم انام ىارغ ةنطاله ار دؤثدمحلا

 1 : رو ريسلاورونعلا ةنطمىأةريجءاسنلاو قغتارعلا اهللاد_عشن دحهمو رولا كلذكو

 نه م 8 95و 3 5 5 3

 ةريشملاو اا 4 0 دقمب ريد مكحاوزأو 0 خف را :

 قود 11لاك معان هلوق صناذه لمه ف صواوفةغلاملا

 م - 320 71 ,سقع 3 جت صدمد

 دعاس عبار رفلك * هنانفأ نم مرهدلا تسلق

 ا

 له 1 كا مسا ديانات معان ديدحيريمح بوو

 م 02و مس 2 8 ءوم سا 3

 زواعملا هيلع حرت ورعب #* ثرعشسأو تنص الا طقساذا

 هنامةرثك نمره لاك نقى رتئذلا ناحسلا ندريسلسا لدقو ناصِسلاَريخاَو دحاولاك ع سجلاو

 ىلذهلا لوق نمهذخ أن اكن اف لاق هفرعأ الف ناسا ىنعمريمخاامأو ىئانرلا لاق
 سل وو م2 وو ادم ه5 مم همام .

 اهدار هن رص نضواملر ده شا هاج ف نمد

 و موو وى 8< 7 دى هم م 0

 تاربحوربح ع جاو ردعم نول ادورب نم برمض ريل اومرتتباو هناكمف هرك ذى امسوءاننتانوهف

 ىم2 ووو د مصودو دسم 11 )و

 فيصولا ىلع ةينعل ثمةريحدربوريمح درب لاسقب ةبايلادورلانميرشُيسم ريا

 ل

 مرق بوت كلوقك ى نووهامناامولعمأ وأ اعضومةرح سلو لاق حدو ربو ةفاضالاو

 : اهنعهللا ى ذرة دخ تطخ اسم ا راقي :لاناثن دخلا ىو هُعسص مرقلاو
 - ا

 و و )و

 هغناع رمال لِصَقلا اوهلاقو كلذ ىفاهلنذاف ع وه و هحوزتت نى اهانأت نذأ:ساهّساجأ و

 ظ ٌريِبعلا ادهوربتلسا ذهاملاك 5 0 وريبعلاراهابأْث قلو اريعب ترص

 كيو روم اوعلا, تلو وهيل ىذلا ٌكواَناريبعلاب وهتك ذلادبلاريبحلادارأقعلااذهو
 مي <9)

 ايوعط أ ىدلا هللدجلا رذ ىأثيدحىفو اططختابشو مناك امدوربلا نمريبحلاو هقاسرفع

 هلعهتنا لص هللالوسر لاو ريكا سل أ النحةربرهىلأث يدحىفو ريبحلاانسلاو رجلا

 سو



 د ل ا

 ؟؟94 (رنحعا ءارلافرح يي ءايكللالضق
 كر

 826م ص هس 25

 تاغول ىموه أت ددحىفو ةينسح مالكل اورعشلا تريحتسللا هنيسحت امهوغورعشلاو | |

 قناع راب ةيوعلا توصا|نيسحتدز ل ةلعمستك نا | ١

 لوشن موضع ا 5-5 ممضعبف مهفاوفلتخ ادق اهقفلا نافذا :رااورامحألا امأ 0 ظ

 ماعلل كلذ لاق» ولعن ودلاعفأ ا ىلع عم هنال مصفأ وهو رسكلانربم 0 راجح -وهامتاءاّرقلا لاق و ريح

 لاهولاف نك استانا كور هيبتكي ذل اذه نكمل خلا بعك 2 و ا

 ا
 ا

 هانعمو مفلارربخل اهنا ىدنعىذلاودسعوأ ١لاك ماعلا لجلك اوبس اوه ىردأال ىمضالا

 متهلا وأ ناكو و محفل مهلك نوثّدحما هي ورباذكهولاق هنيسدعو |علاومالكلاربس ماعلا 0 59

 ىوم دك ىؤ» تو.

 نر قرر هم ماعلا يتسو ريح ىنارعالا نبا لاقو ريحا .ةوغالرحوامخآلاوشإو لوا ْ ١
 وهده 2 كه د

 ردراح لل و مصفر سكلابو دويل رابحة د حاوي اوما ىرهوما فيو فحسو |

 مو وم ل ترص ىهراع عد ص هه

 رطبا نصر عرتستايف 5 هنيه ةيياريع طخاك خامشلا لاو

 ثيدحلا فو مالك ايت لاسلاءانعمو عفا اوهديبعو لاق يامال تلا اورلاهاور |

 اوداهنءذلل اولسأ ن يذلا نوددنل ااهييكحاهيف ىلاعتهلوةاراسحالا راو ةدئاملاةروستسمس |

 يطا نب 8 .عنال لاقت ناتو وعمل اهنيبكتجلاببحدنب ع ءالعلام_هورامحلاوتويئانرلاو | ْ

 سوس ع ري تؤ "< 9ةةرم 0

 رابتحألاةروسنثآر قال 3 سءاقمل ادبعو تعبان ريزحر عش ىو ءلعلرسلاو |

 هو 31 3 ١ ا

 طفلا نسل دوقعلاباوفو أ اونمانيذلا هيأ قاعت وة ئعيدوهعلابناتالعأ
 مو ىوعو 2 هم دو

 لد زيوأ ب راقي دوج # امو ام2باَكلار كُل هنعةلس ىورامف ءارقلاد كنأو ْ
0 

 نو 0 ص < م ءؤدك وزع

 ريسلاوراطاو ىريل نحر مهو هني ورملاريخ نمت "اك بما بعكو مدييس:يا ا

 هريس هذدق:ابلا لعأ 1 ندل-رحيرع شد دّدللاقو ابلاو نسما كذبنا واو ظ

 نمو نب صر رص مح و سه ا

 لقو دوما هجح مس «يمراوتلاسو تمويل ١

 انام »* انتا حك سكلوا# 03 ةرخت جلا
 س- 6 و

 00 اضرأ عم لاراب حن الفلاقدو هتئشوهلاجاسسلىأ

 ب هوم 27ه, ') ءاومس
 نسح لحر ىأ ارعالاننا لاوو مسا لوالاو هتنسح اذار دلل بألا

 8 مسد

 طار ديسلا كلذكو ةيهادلا سانلا نمر اور عوأ ةرشلان سقت

 ربح مهلوق نمربشلا ىو ريو . اكلات« باقل نلاع كرر اهوار ظ
 سحسمل



 ها ررحو هان دحو

 ةريسخا ه«ضصودو هلوق

 | حايصلاةراسع ويسكلاب
 اهدوح أ تاهغاثالثابنفو
 0 وءاسلاوريملارتف
 امسك ةسئلاثلاو ءاسلا

 م ٍِي ملا حف عب راسب منال

 هرطظناف «>راشمدر مارسك

 هيبعم ىإ

 5 "الا ىفرعاشلال افو ةهبلو هدقا ركن لاحدك# حامعلاىفو ش

 م مدد |

 ْ ىلدهلا ل ذعتملا تم اع رضميوُتد كاوا و 9 ار ا 0 وكينأ وماسك الاعمف

 (ربح) 2 ءارلافرح « ءاملاو» مكن لصف 8

 2و مس 7 وم مرور ةم اهو هوم < 6ع مم مند
 هرئاعد ثصبأ تنك ناو ْلَجأ #2 برسَمْلوُأس ودرغلا ل 2ءنلقو

 عاقل لاق صوار دقو جيوراصلاداساو |
 ةمصض جو يع | اذكللا تتشام اذا هلوق

 0 #3 م كراع 0
32 
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 انني فصي لطخالا لاقو رام اوه ده اورو انامل طاخاذا كار ءالانبا
 م ا 3

 ىراَمستوىلاحرتلابرلا دعب م رمش لصخلا نان“ 2 2
 007 1 87 ني 2 و هو

 رابجو راو نيطبأ »ع هالماسلل فور راهتاك

 ئ لادا أو هع وكلا ةقانلاع لا اواهتوو بتي الضو حرر ءاههش هنقان :رمذا مخ اكى ءاهلاو

 ْ نق هازعنبا تيدحفو نمسا ةلاب هرلاو لبلقلا ءانلالاصقلاو ٌةمالملا :ىظعلا ةرضصلا |

 ا ةروتلارامكا لسقو راما اوهف ةرونلا,طاخ اذاف صم ارخلا هناعأف طقسد قري بحاص» :

 ١ طمع نمرْدَصلاو قطا فوراس اور انللاو ابدئارس فوج فدج كارا اددوسو

 و هدم#

 بنود : الوعل يقودها لَمْ لاك عوجوأ

 نيززا وراتب عود اًديلح نم هنن هيو ياع 0

 قا

 : رئاج ب ئارلا تود ضرع 23 اسعاقماودانموقلا تيأراَكف

 نوكي تأ ة<و لاك نامكبا و الك )اال اًعَمَن وكب نأراسجف ةرهاظلا ن-نءا لاك

 00 ىو 6-

 |( ريما هديسنزبا رسكلانَرخا هعضومو هءبتكي ىذلاربخلا (( دبح) (ةلمملا »ا لفإ)
 قرهزالا لاق ناكل الهم نوكت نآد- ءبادإسموأ ناك ايمذملاعل ريل اوريماو دادملا |)

 لد رلاوهتنا تفويت ا ص ع يو عا اكو

 5,7 4 مه

 كلام تعك لاق 9 ومحو راح ا هعجو حافلا
 و 3 هام 5م 26 رو ه رع

 رودي فرضوذر هذاا “لاذك #3 رويل اهتر دغبتا ؟رسدقل

 موم <

 ْ وَلا لبطللاقيناكو ريو اروح عف كل ذوي خوأر عشوأ مالكوأ طخ نم 5 لكو

 الخ ايدحو قطتماو طنا نإ بسو ريْصلا نعفوشس هوهورم كلا هني رك لهاا ف

 رعشلاو

 ار



 ؟/ (رج) ءارلا رح ميلا لصق

 « هم 2 - م5 ص مع يمان صر

 ار روت 7 كابل 100 5-0 0 ىق>حدراطامةف

 مصدر "ا عسجبادرو 0 7-2 اخاه ها مر فصي ىلذهلا لعالا لوقو

 او ةتيقم فضي فاطقلا لاه ىيتكلا ةلاراوحاو ءالدلا نسال لوط رع
 روستو ريثكلاهاملا ىأ هراوكا اهب رسام البلا وبزاتذلاةلف وانس 37

 ا
 هيو فازح م لاق وسو ى صا ءاوروا ذهن هذوخامر املا ريثكر يع

 ل

 لاه 0 ذا دع رلا توصديدث:ئأ فيه لاشمروج تيتو ىرهولا فارغكوريو
 م معو مو رع

 ربا طانمدانطمفادعأ رغل ان لا َتاَداب كو نارا
 0 2 مه ص م و م 6 2 -و

 رك هقوف ادد م 23 روح لزا ىمكعنيود

 م سدو دم مح دوم
 راوطاو * روج لزأىّماَسْحْن 3 ننكنأو مضض ىأروجريعب و ديد شلا ٌبلَاروملاو

 سه هم هك

 دصسملا ف فاكتعالاٌةرواحناو 7 اناتسبو أمرك كا لمعي ىذلاراودسا بيذهتلا راك لا

 ىو فكتعي ىأناضمر نمرخاوالاريثعلا قرواك ناكوء ار : رو اص ناك هنأث يدا فو
2 

 اهيداريفةلدملاو يعذر رواج اما فكشعملا ىتعيءالغلا هذير رواحجنا نعلئسو ءاطعتي دح

 ةيفاقلانوكتنأ ليلخلا لوقف راجل و ىرشلاف < ةحالا طم ارنشن مزار قلما

 نبأ زك ذ دقو ىازلا«ةزاجالا ف خ_ملا فو ءاقْكالا همعسيوريغو كاذوكضوالا دىرخالاوءاط

 رثةثيدحلا فو تامل اس عضومراخلاو قدعللدادعتسالاب هن نمأ ذاب رب ىارعالا نبا

 لسوديلع هللا لصلوسرلا ةثيدمنيوابن ركل لحاس ىلع ل دمءارلا ففي وهراّدسا

 ىا رلا لاك عضوم ناربجو "هلملو مون
 سو صوم< ءو و) موو ى

 رشصلاو قلاب ناريج شو نم 23 هئاوقمحاطشانا هناك

 وهو

 عرج (د+) ثنود ورك ذيدلب مس اروح حامعلا ةمعلا ناك فرصت هظبر دمرو+و

 5 وم« 227 و ع

 ريح تلقناطلسلا ةددعنم #3 روُجلارراه كار تلا لافغالا ضعدل )اه لأ

 لاقي يلا عع يبو توصلك هنا وكسلا همك الو نيتك اس !اءاقدلالدوكرحهي ويسلاف

 هم ح ةهدص

 لا ىو لو مااهانعم بنل يرتب لوقي م صضعلو اذكواذك لءفأالربج

 كلذ لعف أ الريجالو كلذ ل هفأ الرج لاقي اًقَحالر حب الرهن - نيونتاليضفللا ف قاسكلا

 8و مع مهم 1 و وءدورص مدت -

 ريجللا عماجو عدي سلو : د ريجوغدب نمت حسد ق عماج دشنأو لقت ال ةرستكى هو

 توقادف عضومناربجوهلوق

 نوكسو ميكا خم هب ناريج
 تاهمصأ نيبو اهنس ةيرقءاسلا

 رمسدكب ناريسجو ناكسرف

 ىورجلا عر رسل
 ل_قو فاريسوةرصألا
 اهننب فارسلاسعأ نم عقص
 رامصتخاب ها ناع نيبو

 برعللن يع ءارلارسكي كت ةالريج مسهلوق ىرهودا . نيم عضوم عضو رج ىراسبنالان بالا

 يسم لك



 اع را ا طخ "لوم داعي يع تيران ا حس كا اوس

 (روج) ٠ ءارلافزس « مجالس 3
 هللا مالك ع مسن أ ىلا ل-تقلا ن هةر نأ ب رحلا لهأ نمسح كنمىلط نا ىنعملا حاجزا لاق

 98ه 9ع

 هعغلد 14 0 ىذلا ىلاععت هنذا سهأ ع نمهفرعينا «_ملع بام هفَر :ةءوه:ت أى أهرحآف

 راخلا او رار ىدلاوراجك بريس ىذلا لاقيو هتمامىلا هئابتن | لسقءوس باصي الكل همام

 ىلذهلا لاق ملاظءاظي نأ نم هترحأ ىذا
 م٠ وو هرم سعر

 ىررمٌَقاسلافصْني ما 5 ةقوُصلاَمد ىراجاذا تنك
 تس ع

 ١ ىردأالومدسن لاك نوم ىأ باع ءاكح الا كلذ مدرج مهو كرريصتسملا كراج

 اعف ىلعرسسكي رتاج هنئاكدحاولا نوكيىتح دئازلا حرط مسخن ىلع توكي نئالا كلذ فيك

 نمو هللا ةراجسأ هير ايما ىأهئاءذاع نمو دحاو دعم اورج اوراكا ثسهلاونأ هلهحوالفالاو

 || لقدشتلىلاعتهلالاكو ذسعيىأهملعزامالو رجم ىاعتو ئاصتسوهو هبلا صوب مهنئا ةراجأ
 ةء < هو ى.ب و هي

 ةرادساو رجم و كني ىذلاوهربم ا وُراَخماو دحأ هللا نم ىنءنعنل ىأدح أ هنئا نغ فريج نأ

 اذاىأ مهاندأ م يلعرجتوثيدحلا فو هذقنأ ب اذعلا نمهتئادراحأو تر نالف نم

 هر يع

 كلذزاج بنمو مه هرفجورافكلا نمةعاجوأادحاو:أ ساو أ دمعوأ رح نيم ملا ن 11-6

 لفن ىأروصبا نياك اهلا ثيدحمنسو 3 5 اويل ضف .اليلسملا عجب لع

 ارش نأ خاةماسقلا ثيدنبفو هيلع جبلاورخ . الاب طالتتخالا نداهدحأ عنود

 ىأ ىازلابهي وربمهضعدو اهب و هن لوحتو هفاح تال اواهتمهنموذىك انيسيلا نمل<راذه

 لاكومهلا عن اطسشلا مهلَنيرداول_وزعهلوقامأو بيذهتلا هزيجتو نيملا كرت ىف نذان

 يبن ملديرةدوص لد سدلبا اذه ءارغلا لاقت مكلراج لاو سانلا نممويلا مُكلَب اال

 نوضرءبالف ةناكف يوقن مك ديو كرجل ىو بر مكلراج فا ةوقولات

 م 2 تر اول م 7”

 نراه صكتق مهفرع ةكتالملا س لبا نياعالإف سو هلع هنا ىلضدحجت ىلع م رك ا

 هقلافاخأ اتالم ىزأ ف مكشمهىرب ىنا لاق لاتقريغنمارارفماشعنبُثرحا كلاققف

 اهراوطرادلاراو حبو هورفتشماناسنا١يلعراجأ اذا ةريشعلا دس ناكول اف تاَععلاديدثهللاو 5 عا 6 - 2 رو ىء
 وم رو م«وو

 درولا نب ةورعلاع هبلقو هعردامهربغوءاكناوءانبل اًوونَسَو

 روما شي رعلاكى مداد 5 هسفنلالادازلا ساق ليل
 م اح لس مس

 7-52 - 5 << 2 7 م2 7 طاق مر هل 26-2

 هرَوُخ هنرضو عجطضا هسا رف لعروجتو طقس ى أ |اهئمرو هب رضهن ذو مدهتو هروح و

 ساق مم 9 ت قص ص 2

 عولباةعبرنم ملحرلافو روكفهرود لثمهعرصىأ



0 

 نوكسا لالا ىلعحب رز نأ نمهلّدبالام ن_عمىفهنال اوروُحا فواولا تدكامنا ىرهولا

 يملا العم اوراجاءاسدقو تاتعالا دحاو امهانعم نكي لولو هملع ىرفاوُرواص وهو دليقام ||

 دكرلا اولا وهذ ليك ام 2 0 ” راسل بَ بَرَشلاطَدك ىلذهلا

 راخلاو بيرغلا وهلا ع ب كرو ىذلا راسا ىلا ارعالا نما ن نعسدهتلا

 ىدوُفةراكلا فكيرشلار اد اورصانلاراخاو فللاراخلاو مسام اراخلاو راقعلا فك رشا

 ةحدطلا# راسا او ةأرملايروراَحلا واه 41 وهول_>رلاة أس اةراحلاو اًناَتعوأةكرمش ل تناك

 راخلاو را اولا ورام اارانكطاو لخاتلا نملزانملانمترئامراتاو تسالا

 ٌراَخاو هلاعف وَما ىشقارلارادباويفاثلاراخاو ورا راكباو راوحلان خاتما

 هي يوتا امل ىرهزالا لاك :ااعردبلو ارتدت ستار

 6 لسوء .لعهتلا لص ىبنلا لوقرسفين رحيل ىلارعالا نبا ارك ذ بلا ىلاعملا عسجل |

 ةلالدلا تماقف هيديرأ ام ىلع ةلالدلا بلط ب جوف هسلع لد: ةلالدبالا قصالملاراخلا هنأهِقَّدب

 لثم مساقملا لع« نزوجالو مساق ملىذلا كي رمثلاراخباددارملا نأ ةرسقمى رخأ ناشف

 لزانلا كيمسنوهىبرقلا ىذراملاف ٍبْئُدءاراطاوَىَرْقلاىذراخ او لوزعهلوقو كيرشلا

 نأ نحل ارالباو. ةنازقلاراوج محمل: يرق تناوةدلوفالزاتتوكوءاوقسا

 هلْوْرنَدم رع ناتي راش د هدم لعن كسا يوما شو هيلا ىبيفابسانملن روكنال

 0 ا ا ماو هدهعو هنامأىلا هنوكرو هتعتموهراوجف

 اهعنعو اهريكتهن الاهراحاهحوز راصورهصلا ةموسد هدب تكا مالا هلع ىدتنالدأ اواهملا
 ما تسب

 لاقفةراج هنأ سها ةءلهاخلا ف ىشعالا ىعسدقو اهلعىدتعدالو

 هقماووانمفتمدامةقومومو 0 هقلاط كتاف ىنيبانراجأنأ

 روبشملا ىربنالاف #3 هقلاط كناف ىندب اًمتراحأ * هرد_طصو ىرهول ارد كينلاادعي

 مع < 5-2 ظ و - . ع 3 ١

 هيراطوداعسانلاروما كادك ». هقلاط كنائس (راخانا 000
 - 2 - - -5 2 ص ١

 ىشعالالافو هاوهل قو هنأ سها لجرلا ةراجو هدمسنبا

 عم سم ضصرلوم هم

 هرا امعان' رص تا د هراس تن ا مانراجاب

 ةم- -<ه قوس س

 هراحساو ه رف عارك ن ءةريخالا 000 مهترواجاذا لاله ىف تروا

 اص حمرا راجت نكر 0 نمدح ناو زيزعلا لب د راملا قو هريجم نأ آس

 دلل

 )6 برعلا ناس 2 نحلل

 تا ل اللا ل ا اد

 انفقواذك ملازطدك هلوق
 ها ررحوهملع



 القن سوماقلاق دار )2

 رفعر يلا ىناغاصلا نع
 بارذلا روصنك روهيلاو

 هبتكدا معللادسفب ىذلا

 وعم

 لقنس ذى ل وقوهلوق
 نعر ىس ةدامففاّوملا

 تخل ناادلاكن هنآ ىربنبا

 ىىيعم مأ سود بأ

 (روح) ءارلافرح * مملالصف 6

 2 5-5 5-2  عرشو : 3 1 هملعتقلخامئث لكر هوجو هيعفتني“ى ثهسنمح رخس رج لكرهوشباو ةرغودبةدسحاولا 0 ا ار "دس سو سو

 تعسدقو برعم ىسافردوحلا قو باكلا اذه. قليالديدع هلو هديسزبا لاق هتلج
 ع و2و  وحءوع 5 روع ع سس هم را

 ) ردهج) راقلاءرخروسم للا سذستلا ( رم ) اردوحون ا ره-واريهحورهخ أ

 همم 7 ومس ىلا ل / 2 ع 0 و : هوم5 و:

 اروج رو راجل دعلا ض.ةنروملا ( روج )) 6 ةفينحى أن عرقلا نم يرض رددهملاربس
 وقمر 8 و و 5. م و م ب : 34 هم  ىم» لى 2 رى رس ع

 رو< راح لعفلاو ريسلا قدصقلا كلريروملاو دصقلادضروخلاو هل ظ ىأةراجوةروجموقو

 مكملافهلعءراجو دصقلانعللاروكلاو َلَدَعقيرطاا نءراجو َراجدَمْفلامام لكو
 ع. ا نام ا 2 ه2 و ردن < -ٍ

 م ع سس بيؤذء ال وتو روملاىلاهيسناريوكمروجو

 اهرو كلارأقكلوكفل « اهلعموَت عزان لانا

 نالت نب ورعلاقهريغراجأو ىدعو فذخاهنعروك دارأاما

 121 الرا كلو. انراج ا ريدطلا سلا هلالوكو

 هنعلئامىأانقي رطنءوؤجبوهو يا تاقيسسي دلو نيسملاعطورراع روب رطو
 هءاعو ©

 ا اك ارارست ىد تيدا هنو لضولامادار وخر اح نم هداج لغىنل

 'ارداقو حر شو ىرشزالا ىورا ذكر مالا بالاك قيرطلانعالالضىأاروحجالا ىنخال

 بلعث هرسفرتاجاهتمو ىلاعتهلوقو ملظلا نععرولا نوكش مص تافالا فذحتار وب ىَنْكال
 000 ل ارواجو :درواخ ىذلاراتاوةرواحاراوطاو . ىراضتلاودوهلا نعيلاضف

 قرواجوهنمبرشوراوملا نملاحلةريحلا نييطعاو كاس مصنأ ارنكلاواراوعواراوملو

 مآث ودح ىف و 31 وج 0 | ولا مسالاو كلذ نموشو مش ناوجمركاراوج وةرواحت مهيف ونالق

 كاذب اهلسختلا بح رتاج أ ىأامهنم ةرواحما نمةرضلا ةراحلا اهتراج ظمحو اهاسك لم عر

 نأ 11 رالرسمل لاك رع ثدي حو نادرض نين أس حا ىأى نتراجّن بتنك ثا ا

 راوج ف بهذاو ةشئاع نعي نم ليو هيلع هللا ىلصهقلا لوسرىلا بَحأو ميو ىه كراج تناك

 35 وتاعبقو عاوقأو عاكالا ةريطتال اونازيجو ةريجورا وحأعجلاو كرواحىذلا ٌكراجو هللا

 رنه متعب را دعا سا وزو اواورواكو را والا راد راد مسرو# ذشنأو

 هتصص نمديالام نعمىف هنا ىلعالمادلالعالا كرتاواعقلاو 0-00 انايروتما

 نيردصملا نمدداو لك اوعضوأراوتحا اورواجتو ارو جاه ودم لال اورواحت !وهو

 لاق هيحاص ىلع نيءانبلا ددحاو لك لوخدةرثكو ىنعم لا قنيلعفلا ىواستل همحاص عضوم

 ىرهوملا



 0 رمج) ءارلا فرح د# م ل

251 > 

 هام 0 ل سوس ملون نماهفأم

 رهظي حك ذ قمم نيطلابى لمع دق اهؤام ناك اذا هك ل ترمب برعلا لوقت ش غخالا لاق

 م يع ةمدءع ع 2 عا89 يكس ل ع
 اميإ

 ءاورلا نفد ررتحا تااقفام_منع هللا ىضراهاب أت ففصو وةسشناع ت به هد>-ىو وفصيوءاملا

 2 وو

 ا اهصست هنأدنرتحبار ةةسالارابتالا

 هماكح ال اهتعهللا ىذر شن اعمر ضل ثم اذهوريثكل اءاملاءاورلاو 90

 حي رخو اهسك واه>زخفاهؤأم نفدنا دقو ف دنمر انآ ى عى أل جرب هتههش هراشتن ادسعب ىهالا

 وصوص م

 ىأءورهكاموثو ال هءاهبسانل ادسحوريسخ ثردح فو ءاملا عسبن تح نفدلا نما يفام

 ناكىذلاءاملاروهحلاو اههفام تح رح اف ةنقدنم تناك اذارثللا تره هوأك ًاودو-رخخسا

 رك نيس .وأ لاق باط ىتحهئم قستس ساق
14 

 و وة ”تنت م  تد>ء وص - 0

 روه وهوامو ةوصنءامن 2ع جمر قا َّت *ةلحرو

 2 و سه 8م عج

 ءارهسة اسهاورهج الحر ةلتحاخلاك ها ارهشسا نيعلاو اريخاوبس م لاورهجافارئباورفحو

 و سصرم ىو سسصدع م 25 سماع يم م ص 8ع 6<

 سل هرصا ٌتردسا سهلا هيرهجوارهجرهج س مشلا فرصبي الىدلا لاحرلا نمرهحالاو

 و هما سود 98ه ع

 اهايا هسة سي ىلذهلا لابعلاو لاق سجل قرص الى 8 ىضو* ارهحدتنورهجأ

 2+2 يمو ”ةساأل

 ىدنغل ا نمالوارصت د تيل ىهاذاول نال“ 0 ىدهلاراعن يردي

 نسامر فصلا لانودحالءازعامو ىمصالا ع ىرهزالادر ماوس

 هنمعو هد.سس نا لاق ةمعن ينصت نل ذهل! ضعمل تلا اذه ىراروصتمو الان ءارهجلا

 ليلا, ىثعالاورابنلابرهجالا لءقو رهجأ سءشلا قرصيلا فدعض لكى نامعللا لاقو موضعي
 دموي ك سو عل و عدو ال سرع ص

 باعت 1 هرقل مب ءالارءارهت نه رو قم لوحالا ارهتسالاوةلوطل

 باعت ثناورهح أ هنأكي ريىذلار هامقملاو #3 حود وشو نيعلا ىفةرهج ىلع 5 حامرطلا

 وم 5< راب ه0 5< د ه

 انرهجو ىناملاْمدقْلا ىركا رواد هه-و هيرغعتشع روج آس رفو«رهاشما طا

 و و” م 7 ١ . .٠

 تره ءاّرفلا ىحو ة ةرغ ىلع مهام ص ىأ نالف خا رهو ةفرعمريغنماهاكلساذا ضرالا

 هبوو ك مسك وع سلس ةمص |” أن

 بز طم نارتو هديرحيرخ أىذلا نيللاريهشساو "اعودعاريهجلو هنضخخا ذأ اعلا

 24 و ع

 ةادابملاةوادعلابّر ءاحأو همالكب ر هنأ هنداعز هلك اذ ماسك هلو وهو

 ىخاقلا ىلا الدر ىلا رع أرك اب تلا تال يو و رهدلا ن 00 ةرول احل ارعالا نبا اهب
 وم وع سو ج7 0 لاب 0

 فورعمرهوملاو رعدلا نمت عطقدم فاو ءالا نيا لاق ىعباغفرهج دئادصع ةثستازالا



 و 7 نيك يسيل ا دع قبل 5 9 4 .1- 1

 ماو دمام 0 هز 4 اد وم نجس“ 1

 (رهج)  ءارلافرخ*« مكلالصف 6

 0 هم 4 ' هو 7ع 3

 ىدننلاةعاس سنا مذ #3 ىدردا. ل اودرادقو

 الامهّدرالن يذلا ناسرفلا در عاصش ىرانّمم نم نب رتامعمىلافىرظنم تماظعت_سانالوقي
 7 ص و رو ص م 3 و 0 و35 ويصر, 2 ىس

 ادارهملاوةراهشلا نسح ل حر ىارعالان با رطةمودةراهملاوةروهذلانببريهج ل جرو ىلثم

 مهلا ونألاق رظنمادناك

 0-0 5 دو لوه 2 5 1-3 هع -ج

 ءامذآلا لع مفرغ قيعلاو « راهجاستلا ىلع ّصاسلا ىَرأو

 ىاطقلالاق رادو درسا ييقفالاو
 دنا س25 2 و٠ سودووت م رو

 ٠ ره اةعيات ماوُقألا َبرَعامَو #23 اس 0 ترصب أد اُكَس

 ةغلامملل تدملا فةعدانتش ف 0 افجر نم كنعناءاملوقي ىذلا ئععام لاق

 قرهجو ف هرطشم ع نسحو هتئه لجرلا خخ هر طم نسححو هلام» تد ؟رادألخ راكريَو

 ١ ةارق أ ةروساو هنرهجا: الفد :ًاراذاتنكفاسعللا لاكو هلام عار فرت اوئثلا
 دوم

 0 او رش اوس دودو: : مهوذراهج ىوذ نيني اجل جرا ره كارعالا نب

 لولا ملا ٌلوحالرهَْألا هممشل رحل ارظن | ناره الاورعونأ , لوح نبا
 هم و م

 عموم 2ع

ألا ارعال لمقو مهتعاجنموقلاءاَر تو ىتنعالاهدضورابنلارصييال ىذلار عحالاو
 رفعح ول 

 6م

 أرفعج ونفى ارهجام أ وركب أو ديف لاجر صاوحام ل اسقف بالك بركب كون مأفرشأ

 ريسغتلا ىلع امهمصن لمقو ءارهح كا ذكولاجر صاوخ ىف ىأ طسرولا فذح ىلع صاوخ ب ضن

 ع 1 هرظنم ىف وأ لاملاوأ قلنا نمه,تننطام فات نأ اوهوهدنع ساعات الف هكو

 فارشالاةديدشبت سلال : كيم - ارلاءاره اة فسح ل اقو ةسضل رعلا ليسلاة ارلا

 امنالامرالو ماك الور ماهم سل ضرالاز 00 نمىوتساامءارهتاو فقالو 'ةلمربت سلو

 نالفو ليمن امالك ن مادصو لاف تاوا رهجو هز ع انمطو لاقي ءارعلا كلذكرءاضف يه

 ما مدو و م. 2 م

 0 0 كءاقلس ىو رغملاء ار 4 هو هل قيلخى أف ورعمللريهج

 تووم) <27 -_

 رشأ لب 0000- 23 10 لا 2 0

 لع ور

 1 0-5 ةلمزأ تنك يلا هلا

 و ةهصس هع مم 2: ا هج

 هابرعهلهأن مالاخوأ 23 هانرهجانحا اندرواذا

 حرت اهرهتلمقو املا غلي ىأرهج حرتبلار حو ٌتاوخن ان سورا امرءانحرك رمى

 م



 1 (زنهج) ءارافرح + مىلالسف

 0 نس تسال هلفا1 ياللا

 ا 20000 ثلا مالكلا راهو

 ا 5م

دئازواولاولاعديدشىأ اىرو هجم توصي ىدان هنأ س امعلاثد هد_-ىو رز طظاملا نسح
 وهوة

0-1 

 لاق كاع اعدها وجبَنوصو وصولا بون

 2 مد 2 ووسع

 كرولا وره كاذكو يراهم نئاببسإلا يكدقو هب ريسهلا ثوصلا هتودرصشي و 0

 وص م9«

 ام فورحلا ىرهتلا قعمهيوسسلاف افرح رش ءةعست يضوتسومهلادطروهجسا 40

 ىرع وداقعالا ىضقأ. ىدهعم ىرعن ًسّتلا عنم تاهعضومقداقعالا عش فورح

 هذهفةنغاهةريصمف مامن اومغلا ىفاهلد ةعيدقوةروهجا هلج نمنونلاو ميملا نآرغتوصلا

 اوغاابدق ةفشحو أ لاقو (عطمدنج ازعل ضو كلوقاهعم<يو هه ةروهم ا ةقفض

 وهمأهخ 1 هنعداور وأترعلان مهعم»أ ىردأ القءدم_سنبالاق س وقلت وصريهجتيف

89 >> 00 

 لاقو مهتلاعاراهجوُدر راج مالا راو همالكن مريثكى دئاوزوذهنافديرثومنم لالؤل

 ا ,رهاج يذلا مهلاق 7 ءرهاجا الا قاع ىتتأ ل كت يدحلا ىفو ةينالعىأأ راه تالف رهان
 مهم 8ع -

 هنمو رهاجو رهو رهح لام هن ون دحمفاستم مولع هللا رتساماوفسكو اه ريس يا 3

 ثيدااهنمو 5 ه جاجا قفعامسفوراهجلاو 3 مهناور ىو اذكب ءاذكراهجالان . مناوثيدملا

 او اهكتةىبارعالا نبا كأ ايو لل اناهجاراهتيا و رهاجنالو يتسافلةمبغال
 ندد 5 7 و - تس

 لاق هتيعفاورثك عهرهت>اوارهجم هرهج موقلاو شحلار رواراهح هبل اورظنانالفموقلا

 هيرمبم هم دك هم هما ءم

 رغواذاهزغوزرو لل « رهَجْنلم !هواهرافك يي

 | تيدحافو 00 كذيعىناوطعمارتل> رلاكإذكو

 ريههجوو راما سرهطلاو مكماسج  انبعأى أك انرهجك انأراذا هنعهتا ىتيرغ

 | اريصق نكي ملا ِلسو هملعهننا ىلصىبنلا ف صودنأ مالسلا هماع ىلعش د دحىفو ةءاضولارهاظ

 ترهب ىرهوملا هتيعفيظعى هرهح نعم هرهجمارنمنرقألوطلاىلاوهوالب وطالو
 وم سوو سمس س9 ع

 نسحو هته نمر ملم ىأ مضل ا:نالفرهج نسح اامو ةارملا طع : انآ ذا ةنرسساو للا

 اولا لوقو مكضاه كرا اره فيكلاقي 0
 مم م 18 3 <> مو

 ةرعالني-درأد- هو * ىدرو رطل رهخال



 (ةرانج)س ومالا قداز؟

 دابارتسا نب ةبرق مياارسكي

 رونتكر وذملاو ناجرجو
 ها ريعُشلاو ةطنخلاسادم

 موينعم نك

 رفعحنازووهرثنحلا هلوق

 ىفاذك ةيرسانملا هلوق
 نيسلا لامهان لصالا
 ه١-رشو سومهاقلا هرامعو

 ىاكةمه ءنيشلاو (مضلا)
 قوس ,وماقلا ل وص ئاس

 ها اهلامهابوريغو ناسللا

 : هيضتم ورتكا

 نمّلائشاارسهجو هلوق

 ىبعم مأ

 ١ سسوس جو ووو حت حمم 000

 590 نر - هانانع . كالفن

 ىأهصق اش عشب رقريهامب كر :تاديم عمال ةواعل لاق زلانباثتيدح فو مهفارشأ
 هم ادم هو

 ثتددحهئمو هتعجاذا“ ءيشلا ترجو مهتعجا ذا موقلا تربو ةوايكتا جيس واتا

 نالىروهخلا لبقو لالحلا> ويطملارصعلاوه 1 - روما وهلا ما ىدخا هنا ىذنلا

1 
01 

 07 :عهشددع :و مه 5 ايس د با

 ى.2- هو

 تعمم هنم هذ ىذلا“ املا عم هلايزساومارساولا ةهدتححوب اماورثدح

 2 ووو

 : بارشىرووجلاو عجم هر كاو

 نالفو مضضلار هاما و ركسينأ رشم ىدوبل دببعوبأ اديدشاذخ د خأ.ف ةسمعوالا
 مو 9

 ىّتومثددحىفو تاو تامل عرلاو جو انرقصي وليطتسي ىأ انيلعر هود

 الودوننالو اعجب بارت هيلعاوعجلا ىو "رو بريقا ورهجبلاقف لبر نفددبشدن اةحلط نبا

 قومه ا ه5 و

 ب (رج) لا بيلو شعب وذ شم عج ذ بانا اًرهج سيذهتلا فو هووست
 مو ةم

 فيفتي انج اماق ىفاريسلا هرمفو هيومدس هيل ثمر اكراسنحاو قاريسملا نعىرابشلاخ رف

 ” يول وينتاذك نك ناي كذا هرثك اهرسضي بقا نمهنأ فار ءالا نبا معزفنونلا

 قرابحلاخ رفوهىنااراسنملا فة-غلفيفختلارر اسم للا نأ ىدنعو هدمسْنب لاق هعضوم ىف
6 00 

1/2 2> 

 ريل ورعوأ ريصقرجب لجرو ءيثب ريسطان اراب ن اذن مح كل ارعالا نبال وق سلو

 ل 00

 ميظعلا لب رضا بالا نخل ) جل هج ساد رع نب ةد عجب صرفربدجو ممقلالج برلا
 سم د0 ع

 0 راجت صفاماذا مو ب دج رانك عتيل لغو مضل لبا فاورعوبأ

 ُوبقلا فانك اورعوأ 2 رفنج ]) اراك رصبلا خف دتش ًاديرسا املا (مض

 اه هاو و ريسامهنن نكي 4 ا (رمج) د ر وفجاه دفعا و هرداعلا

 ىرت تحلل جوزعهلوقو ئنبانعر سس ريغ أ ةرهدانرأ اريزعلا ليزتتلا فو بو

 هوك لاه هنيواتسامفشكيااص علقو انع ب تتريغ ىأةفرعنبا لاق ره

 رهو هن ىلا عت هلوقو هنب و دب باحلي هنأ زيها هريس رك روسو ةتفشك اذاءىثلا

 ه8 هعو دوس 8ةموسد

 00 توا جناملر عثدد_-قو ةنالعلا ارهملاو هيورب مهو مهيتأب أوه

 ساه ع اك

 توصلاةدتشبفرعاذاره وهف هج وريسمح وهف هنوصدي عفرا دا لوققلاب رهج لاقي ةيوصا

 ثول ةموم مسرع م

 اراه وارهج ره هنءار وهن ال صو هنوصودت اعدوه مالكي رهحو اًديونلعع كارهحو
 عم م92 ”ممه ع م

 ًءالكلار مجلات نعيد دار هرهظأو في نع روهحورهجأو ةغل هنءارقي رهحأو

 ا دهم ع م 5 أ عاج هب علم <ه ع

 ثترهدو رهن العا لكو نلعارهجاو ٌتروصلا لع أره مهضعب لافو هضشاغاإم دره أو

 لوقا

 لاسفل نع نو ات تر وال اا ا ا



 7000 ل و ع ءاينسرالا ياا ار "ناد تا طا

 4 (رهج) ءارلافرح *« مملالسف

 2 .٠ 27 0 200 2 0 0 «ت ارد 0

 سارلاروماخلاو .فورعمةئيفاروماجو ريةااروماملاو ”هلظنحنبع ورب بن موهو

 ةرقلا نمةرجلا فرعبالث الفو ةماعلا كاذب ه_مستامنا عاركلا# ةنمف_ءارومااهيشت
 و هم مد 1

 ىرابثالا نبا لوقو ليما هيدي 2 طوقسدنع كلذناك لاقيو

 رار +لاهيفدح اهالعدق #3 ىلا ودعت أدب كنا ناوكنو

 ميج ايرارجارفعحو اورو برا ىفاهباصأىذلا مدلاءاهقرع طلتخاىأءاخملا,بوةعيهاورلاف

 اذكوملا هلل انالفدخ هلوق هدمو ةدحاو ةءرضاهدعاذأ اًراعسولب ا نالفد_هف ىعمالا هعمتوأهقرع دع فصرهنال

 رق لحلو لم هس عسر مهموم ل 0
 نع فرحت هإ_ءلو لصالاب رانج وأو ان. تدعاذا >». اهني ودل اهراعو للعو رج نيالوق

 هدعباملءلدب ملا نالفدع 7 2 1 7-21 ِع :

 1 يعم ما هلوقفلضفملان 7 ءىل ارعالا نيا ن 8 ءبلعت ةعاج دعت ناراجلاو ثم ئثمدعتن ارب اظنلاو

 سه مم و سو 0 وو ) نع نا

 اراعبال جر ميفرشاعم د اموتقال ىنأرت لأ

 اراسهنلا لمللا سن | اماذأ #23 اننغماقلت ليلا

 عساولاروخجلا (رخج) لدللابىرتدوسلب ءااتناك اذا لدللا نغتالفو هدر اهققفأ
 ودوم هضم داو <

 ضرالاةِر ءجلا ر عج ترودو تصكس: ىأنال_فاّت روج لاقي (دزح) فوحلا

 دشنا ًاوةظلغلاة ف درمسملا راق موةعفترملاةظيلغلا

 ه-9

 لوار كاريعاج نعوم * اك الا بلح نعزنمناو

 مدكما كيب ذرب ميما انوا كلذوو ةرعجلا كلم فرتشأ لاق
 مرح رص و مم )زء.هءومص

 لئابقلا مم عا ىار ءالانبا للا تسد سالو لاه عاملا ١ 1 ةرعجلاولاق
 1 جسد جن اسسص حى ريتا ع ودهم ويس هع و

 رمح تاع>راجلا اذا * رعجبو هفاسأ مهفعت هلوقهنمولاق كلما ررح ىلع

 3( ةوروس 2س رسا|أ

 اضادشناو مع عوج اشم لاكنو نائلسقرعجو ةفاسا

 | ل 5 وه ديم ةلهم ىع< 2 و

 رسل درا "نزدو رعجوةفاسأ اهفحت

 معو و ه ع<

 ديرب ىدلا را 4فرطيريستماوعتسللا هل اره (رمج)) ةساظلغرعجو

 سلا ملال 20 رتىذلا +_ةقكوربلا نم فرطن ل>رلا تريسخأ اذا ئاسكلا
 0 3 5 و ووو

 ةقحلا اهلوحام ىلع ةرمشملا"هلمرلا ىه ىجمصالا لاهو .عساولا مارتملاريثكلا لمرلاروهجلا
 6.7 ع 0 1 22 هه

 ةفرشملا ضرالاروههباو هنمفرشاموهلقو داقناودقعتاملمرلا نمةروهجاوروهتلاو
 ترمز موو

 قلخلا هكا دستناك اذهل فأ ارعالا نبا ركيندعس بلو هاو اهلوحام ىلع

 250 8غ عوم

 موقلا ريهاحتو ملح نمانلار وهجو هراهجتالقو هيلو 1 0 لمرلاروهجسامن'اك



 اان 101 وعم ع راما يلي تل ور رم اا را ا لا ا ا ا ل كلا لا ياسا

 اذكعزملا هلة !ظاهلوق
 يإ_بلرخآ ةلظهلعلو لصالاب

 هار رو قآبامملهباكرلا

 ىووعم

 ءارلا فرح *« ميلا لصف

 ومع خ2 2 هو

 ةراجو ةراج-هيدحا درت مضن فور عمرا لي ,رحاذا لكلا رج أدق صراغلا لاقي و

 ماسمعت ماكتاشي اهفوجفتر اج نع 25 6 نق عطقب هسأر ة- ةتقفولا تمد لكلا

 3 ء ه

 | ىركلا ىو ْنيَمفَعسلا قسمي راب نم رخ روفاكلا ولسعلاب لكون يي هودمَْد

 رظنأى كثي دملا فو اهروماجو ا هراجمعطق اذار راج اكروُماَساواضيأر راج عملا و

 وار ايدو ابشاش ةاميتبضت .وايلذتلا باقةَراللا ةراجسا هن اكهزركهقاسملا

 اننا رولا ليلة قو ةلبطلا رجا 2: .ةليدشلا يطل ردو ير رام

 "ءلبللا كلل الهربتنباو لالهلا اهيف ا هلمللا ترأو ريا مهران

 تئنذةفص قريهز نب بعك لاق
 سوو ضساص س

 امطقلار واسرع نا ةلظف 1 ةهتئاطب رمي لو فاطأ ناو
 | ا 31

 ظ نعىكحو ةيطفاهتدحا وتم ىلا لاطملا مطل و مىطقذخ أمضت اش بص ماذا لوقي

 ه”يؤءو+ 5

 دشن ا وريجبنبةمؤان«اجلاقي لاق كلذ لكريغصالا ظفل ىلا باعث

 س0 سامو مو 8 ماو 82و «و

 مي دبا رانقر ره وومق يو وع
 اف

1 

 نيارجسام كلذ لعفأال لوقت ترغلاورجب ا ءويسن علل ومس اكروشلا رخآربج 3 م هَل لقو

 ١ 0 اهعهوملا ريهانا مووجب ارح ملل عفأال بيذهتلا فوفابعللا نع بج

 ناو املا لبللاربجج اولا اميري هنالوعسج ا ايعما6عاقجالل كلذ اهمرابنلا اولمللا

 لهاملارجسأ نورمعلدشنأو مالا ليلا

 ريع اةلظاردي ناك ناو *. مهلمأ وحصد ا 75 مو ) موص ود ةوماوؤوتو
1 

 هزووص رك صدك

 اها رخأفال اواهالوأ ىف رمقلااهمف علطيال ىتلا 0-2 «مهلسأت مسلمو مهران ىوربو

 ٌلاَكو رهشلا نم:هليلرخآوهدهازلار عون أ لاق
 عادرسسلا ةَماّسالا باقنف 35 ريجيم ف 3

1 - 

 لالهلار يجب باعت لافو دسالاةماسالاو 33 باقث ماتلاديدشلاىوقلاحادرمسلا لاه

 ا ارعا هيراون ى أد رمح سهم || نالريج يار هشلا رخآىرمقلا لاقي ىلارعالا نبا
”7 2 

 ديسال اق ىانرلاب ,زجحأ لةتالوادعو ع الع
 هدو ه2 هم ”هم ه ”ءهوع هر و ةهركم

 لب .ًادكنوحودءتارقوأ #* ترج ىزرعتكر حاذاو

 5 مءور 272جم وو

 ونوم راما ىلكلا نبا فلا نحر اهانعج- و اهانزمك أ لم 1 انزرجسأو

0 

2 

 01001000 ل0 دتأذأذأذآذآأآأ]آذ ذا ذ ]ذا



 11 (زجا 2 ءازلافرح « مملالصف
 هدو عر 395 وي 2تءد

 "1 رعضو هدعج ىأاراجلا ا ىسأر ترم ا دشن داعثم دس ىف و هافق ىف مدقعي ١ ودرعس عم ىدلاوه

 ساد و

 هنااا ضلع تع ترج الأب ذو جا 5 نراقب

 1 - ب قس

 0 0 سوو و 1

 ريمجو كاذع ىهندقو يود قمه 0 ل

 وت د ون 2

 يملا هندو اوسح ىأرهاورمدتو غلا نم مولع الوودعلا ضر ب

 ىلا لمعلا فمهلنذأي لورغتلاب مسح لاطأ اذا سد اريمالارجهريغو ىجمدالا رعشلاىف

 5 ع 0 0
 هدشن | فاشل نأ ع. مرلاىورو ريمصلاوهوبهييلاغعا

 قع 537 رصصو ري د»* دوووم

 انامألامِلسامنَص #2 هدونج ىرسكر مد ان نرجو

 زو < 9و5 ا 2 جةصرع م 9و

 موووت مهب شح امج ماوس سلا اورمج ال هذع هللا ىضررع ثيدح ىفو

 روءاشقتم عدو

 ىرامم موقلا »اجو سراف توحي ىرسسكت أنا نموهلاثن دحهنمو مييلهأ ىلا دوعلا نع

 ىعالاّس قبلا :؟رن ونت اراك لاقو تلعن ةريخدلا ع مهتج اتا 1

 - 4 9 5 ير

 ارا اركب كاذب ىنعأو #3 انموقالتا كل دع راق

 كك عولال 5 ماق م

 ةعنم ل هلا وناك اذاة رج نال فون اع - اوأاةاوراصواوقجا اذا نالفو يرعب ىبممالا

 ردو :وسو) و و تسد هضم ) و ىدن ء< هم
 ديدش بلص دره فو «رمع تلع>راجلا اذا 0 ارتد ا ةايزتانقلا 6 درع ةدسو ٠

 وهو ىةل ىو هءوسوتو
 ندب بلص اكو رع رفاحورعوأأ بموةداجاءقيكك اوه ريو عنج

000 

 عضوم مرسهاو هادو هكا هيحيريولا تاس اراها كابا دو#توهورفاوكلا

 0 كلان هراجلاىر

 ا هوه ت م ه2 دو 0

 ارا فاو جاحوب ةداوس © من اكىصا اونلا تعش مهكرد“ال
 ا هك 5 هم

 ف ارجع او دلو ياذا بردو رج نم اهلص ل اقف راجل نع سابعلاولّئسو
-ٍ > 

 هس اصلا :راو راَجبانيمربَتار ثالث ىهوكسانملا

 1 «ءوم

 :للسقلا عاقجا ىهو ةرخكنا نماهبجرتت لا ىصخلا تارا سقو راجي رتاج الرج ناضف

 رجاف نضر مذكنا ثيدخلاه لنمو عرسأ ا ذارجسأ م هلوق نم هيتيمسلسقو اهاوان نم ىلع
 اذا سو هملعهلنا لص ىنلا تي دح فو هنمدن اك ةراخاءاجختسالارامسالاو هديتي سثلبا

 رمدساو ءامتسالاوهل_ءقو ةراخا,ءاهتسالاديزونأ زيواف ترممتسا اذاو ئافّتاْسَو

 اهبىرتىثلا ىمعلا يل اراجب تهم نمو راغصلاراعالا سورا ا هَ

 )6 برغلا ناسا َّ نيل



 نابل امان لحدا
 لصق ررلا هبقتنام

 ند فرط ام هن هيسسد و
 حاصعلا فاك شما مظعم

 سوماسقلا حرش عقوو
 ها هررحو اهتانفب قلت
 ينعم

 (رح) ءارلا فرح ه« ميلا لصف 61

 أ دح أ ىلانومذنيالو ادح ؟نوفلاصالمهلناقن ملا ةلن وربي موق لك ةرمبا ثمللا 0

 نع ثيدحلا فو سقلئامقل سعاترتيسا# لئابقلا عارقل بسر ينس 'يلسقلا نوكت

 ٌةيعذاشاكس راف فا ننمّوملارممأ .لاقف سنقل ”ابقاهتموانتفو سنعن ءّدنمطَخلا لأسةنأرع

 عامجا ة و مهنعانت انغتسالائبلا | وعمت نأ ان نيغلأس الى ف ااخالو رمسصسلال رج

 ارجع رت ئاراكلا عض طاول ليقاد_هنمو لئامقلارئاس نيج نبع دعا ”هلسقلا
 ا 0

 ريسغوةبضو سيعللاشر كنور لاقو تارج ثالث ى مو روس ع < لكن ال

 ىربغلا هس ىنالدشنأو تاجا

 سانا 659 ىو سور 2و 7

 برامضلا لكن رييدقومار رك اهلثم ضرالا ف سلتا
 وو ءد 1 وه و سم 9 ىو# ىو 2

 ا موقةبضو 003 املا مدفن قي سا دعورب

 ابك. 32 -

 غير ىهلوبةددسعوب أن اكو سدعو:ب و صاعإب ريغونب و بعكن بث رحاونببرعلا ترجو
 5ص مص

9 

 نانرعب مهنم تطلق ريغ ب نم ةرحل اي هبشأ ة بضل وقب ناكو دن بةبض ىباهيفديزبو تارجج
 نب صاع ىب .ىلا مسهل مَ ال سعوُ تَّعطو ادن مهتغل اك ثرعاو 8 .ٌتفطةدبحاوتمقب وو

 ردم و نا نا و 000 هر مدس وم

 ةددسعولأ مهعج كا دباوم-عوبربو ثرلاو سءو هيض د عمتارعليقو "هلمج موي هعضعص

 #00 رعوم واوا ايمو را

95 

 فتان داما نأ او تشوش بتر نادر د

 مو 2و 02 2 ظ 8 ع م

 نرعلا ناسروههوانسع هإتدإ وفني رنبض.غباهج ورت م نملا فارش : !مهونادملا دبعنبا
 و مو 2س

 لك ن * ردح رع ثد دّحىفو نعلاىفةر وبهولب يا درسا و

 2م

 اوعذن اوه 5 اوعسمل اورم و هال ىلع ا او اهتممه ىلا مهتعامج ىأ أمتع موق

 وصمود صول ساق ع ٠ د

 دوسملا تاخد سيرداكأثيدس-ىفو هعجئشلارجو كلذىلا مهو مآل هرجنو

 وود وع

 اهافقىف هندّقعو هنعج هترجءاو اه هرعش أملا ترو اوناك معه أوك نر[ نئانتلو

 ريمجتو ر 7 0 ”امّضلاورا انضلا ىهوُةيج امتدح اور اهسيرفْصا ذا ذيتلا قو هلسرتلو

 راو دلما ٌرفاسلا ىلا نع كتي دفلا فر علال نم تل يرحب 7 ا لا
 لاه و ديدشتلامف رشا اورو هقاح تلعب حم .ر<وهو هسأر رقص ىذلاىا قطا مهيلع



 1 (رج)  ءارلافرح *« ملالصف

 ةارهحساو ءا ارش اكرلا راجت بش ارازغتناك اذار اَمَجّلِباو علطلا ءامو ىَرفكسحلاو
 2 م ادن هم

 -و 2

 راَقمماو دب عضومرْفَشاو نامسارف ورح ةفضحو أ ام هاكح لذتأ نمروفاكلا

 رعاشلا لاق راشملا موي هنمولاق ميتىيلءاموهلنقو عضوم
 ةةمع ص و ةرس <

 اما ارغاناكو أباد عاناكر 1 اسنلا موي وراشملا مونو

  ىبرافلا دشنأةفورعملامرر“ اًمُداَو اكذلهىأ

 س سى و هج 5-6825 و هداه

 ايما ءار شحولا ن نك ناواههلا #* ارا 'اذخلا شحبو ىلعاملأ
 ا

 عضوم لاهو َةاَْل ىو درك 1 اريغصتةركسلسا ىلارعال نبا ل (ركج) ضومرفجالا و

 ا قوسراتملا (ملج )ار ير جت مبب السب تارا
 رجلا

 وم8 2-7

 قوة عمرا اهيفعضوي تاه اور او مُكوهفدرباذافدر هج هيدحاوةدقملارالا

 هببهذ هنأ نمىرهزالا لاه ايدل اني ونسيت علا يهراتت ترق 2اٍبيذهتلا فو اهب رمح

 الادارأ احر | رمش ال ران ا ىلطسيال# تيكسلا نبا دشنأو عضوملا هب نعدرك ذنمورانلاىلا
 8 و ود 3532

 دلال رووا مه هاتي لسو هيلع هللا ىلص لا لوقهنمو رانلا ىلءاَجرُأ ذو

 وعدو مدور 22 ءورمع

 ةردجا ىره وحلا دوعلابر مئاذارمانرمصساو دوعلا سنجل ةفشحو لاقو ىرطمريغ

 0 ه هو صدع - ها و هده مس و

 | 0 ارمجنيهجولا,تبلا اذهدشنت ولاقر ا تامهإ ذاار م رانلا ترحأ امتي صاحبا ةدلجا و

 نيطلاةمزالمتأ سا نضسو ل الملار أ
 م ”ص 2 مه ءسو جه سعات <

 اسقودأ وكأن م ٌبرسُك دق #2 ارا ١ رمالارانلا لاصتال

 اذاىأا الث هور تيار اذاثددحلا ىفو ناديعلار اسك ةولاودوعلاجوبللاو

 5< 5 و, » دى «ءدو

 ىلوتي ىذلاو بطلاب هترخضاذا هن هنرحب تونلا ترجتو رم ورب تاق كاسيو بيطلابهوقرع

 وىسءع# رك و

 ٠ اخلاو لس وهيلعهللا لدتا لوسردصم سراج ل لد تاكىذلا) را ميعذ هنو رهو رم كلذ

 85ه

 لاق ربا هّدعأو هيرضتيىذلا ذلابو رويل ببانلا نواس ور ع

 2 2 مج

 22200 و

 هملع ع َنَحداذا ىكم رت بولو ةيفااو هوك ل لا مهرو2 هيف د ىذلا ثيدحلا ف دار اوهو

 و: 2

 58 بي رو# لاق بسقلا نموها لور نستلة ليما

 0 8 هيام

 دحألا مضنتال هل سقلا5 ديو هر#اذاهن ونرجو اورد هنعدهللا ىذررعثد د-ىفو

 اهوهوأ سرافةئاملثاهيفن وكي هلسقلا ىهىلبق :و لئايقدعاج لئاقت "هلسقلا ىهلبقو
 و ىو :

 مهفمهريغاوفلا<ملوةدحاوادياوراصفاومضنالسقلكو 5: 21 يل سراغ لا 17

 ازرمعغالرعشم د>-قوهلوق

 اورمجال ب 0 داع

 ريوخت مون ويسعمف شب ندخل

 روغتلا ف مهعج شحلا
 ىلا دوعلا نع مه بسحو

 هوم هك مأ مولهأ



 ىنعد ٌمراعشأ اورفوو هلوق
 هنا هياورىفوةناعلارعش

 مسا ةغمص:ر فك موصلا ىأ
 ع اذهورذجأن م لعافلا
 نم حاكنلاة مه دجال نمل
 سشماماذك ب امس اريشعم
 ىىصعم ما ةراهللا

 ثلا اذكر رفح نم هلوق ٠

 فو كب رصتانونوكتن

 كاذلكنوكسف مه فياذك

 داشفالا براك ع

 هسيمعم مرتك ها س ,وماقلا

 ءارا فرح *« ملال صف (رفح) ك1

 سوم 7 س

 اهيف بخ ال دوا- ن ”ةفحرفللاو ناو هن. كالا دمع ثد دحقرك داهادبس |نمتنا دمع

 اهلخدملاب. كلذ لعفب ابهنج ف ةقوقشمدواج نمد اضب اريفلاو اهيقدل+ال بشخ نموأ

 عساودنأالا ةناكلا هيشريفلا ثلا ةفاكلا بع اوريغتسارجالا شيرلا لكتايالذ عيا
 رقفلاهعهقلا ىنناهريفّو ةسرعاسوقذْختا نمثيدحلا ىفو ريثك امن هن ل عجم اهنم عسوأ ته 2 . ِ 3 ِء

 مهلا ىَزَدضارك ةسرعلاىسقلا 0 وماهمسلا هيف لسعجت ىتلا ةمعشل اوةناثكلا ريفا
 0 - 2 0 5 0 م 7و 2# 4

 رمح 1 ب و ا ا د مم ةحو

 لك ز 0 رح ىلارعالا نا ردح لاقيالو صدر شكلا قلاب 1 هنعلدعو عطقن 1

 عطقنا ةأرملا نعل _برلارقحأو رفحا دقلقٌلّداذاو عاجلا نع طقنأ اذا ا

 ما

 دشنأو ىلارعالا نبا نع هعطقهنع هال هرفحو

 للك انن ءاورو

 تاماذاهنالمهاا امهتئاماد. نعي نزوح دقو هال ل يام حارا لآن مامي فشاكأ

 زيظبلا لك ؟برعلا مالكن مو عاملا نع عطقب ىنامعللا نع
 د مرو عد هءد هم 5 مهد

 قو حاكتا|ةعطقمىأةر هتاف موصلاب ك لعد وعظم نيناةعل لاق هنآأثددحلافو ة هدر 2

 هك هه ه سومو

 ريف ىدنهلاوددرلا فو 2
 مث مح ع

 مهدد وهء5- 001

 هرفكو روك ماعط 1 رفح دف

 د مو

 اصقنو جاكتلا ةعطقم ىعن دس عون لاق ةرفكا ماف مكر 2 اورفوواو خب 0

 2 ورز روريريصم

 ةمرلاوذلافورفاجو هفاروغجرش مد رج دق ع طقس ىدحب ارضاارثكحأ ذاريعملا لاقيوءاملل

 كلذف

 و عله مدو 2

 ةوهش بع ىأ: امامك لاقف سما الجر أره وجوها عى عتيدح فد

 وهب همم ىوم و و

 رجول سراح ع ليهس ىرعشلا ضراعدقو

 ثددحن م ئدتقلا هلءجوُدَر ردحاهئافتادعلا ةمويو م ااهنعدتلا ىذررع ثيدح فو حاكنلا

 و 2 0 ع” ه

 حر ردري غمصاك : دش لكو كأم ةرما ثيدح فو دسملام خب ررغتملارفجتاو هوه مركىلع

 ووم 5 وؤرمدد

 يعنينا رم مهاوتنمدوكينأ اروح ولاف د اه لحم و دسملا

 هس صرب
 لاق ؟لاةفنحو أ لاقو نعسلا 5 6 اناا ذاءاخ ردو رفح ميطلا ن فتدص لب

 تكرتئأمكن بو كلا بع

 و د<ه ع م ه< هت

 هترابز تكربوهتعطقان الفترفح او هتكرت ىأ هتفنك مّن هحح 1لاقنو اهتعطقو مكنراب ار

 ءارغلا تاسنلان دز را عقدي عار دس نبا || م

 «م د

 كلارفحاو

 قى رفا و رفح لسا مدرسمولاحلا مدى: هنا هلل قعالىذلا لجرلل لاقي و هل+أ نم ىأ ماذك 1

 وانام تلال اي ايما مناور نة باغ



 0 (رفح) ءارلا فرح « ميلا لسف
 دشنأو عساولاربمكلارهغلار م*لسا ىلا قون ل اود وفريغصلاربنلار معلا ارعالا نا

 م م 2 ساو سس بلص سرع 1 1 م مدع

 ةرفاجفجا ميخو صاعن ماوإ قو ا رفعجو ل->رلا ى 0 «رفعج طش ىلع حول بع دوأت 0037
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 دارآاذا* ىلا ىموأ اعلا ضليت مينا رش راي اعيص تارطللا (رمعج)

 رطنمْكلا (( رطنعجا) ةلظيلغلا ةفرشملاةعفت :رااذراقل اورمجلاو معلا ىرخز اللا هج
 اءوقالوك أ ناك اذارالعجلجرو هع نام انءلغلا نيلجرلاريصقلا رابعا
 دازتباذا دعوا لع نضر ساو مظعاذا ءاشلا دالو أن مهما ) رغج) اهسجاىظع

 -ء 22 9و و سور صرص رع

 راقتيوراقبأعاورتسيومف يا قدختأ اوهمأ نعل صفو هاينج رفح و ربشأ دعب رأ ىزعملا

 مدعو ----- 1م وم مخ

 مول نم سهو أ ارهشأ ةعيرال كل ذاهنا فار ءالا نسا لاق رذهساو ردد قوةر مح ىنالاو ة ةرفحو

 اهيصد تنرالاف ىذفةءاورفو ةرهجج مرح هلدقاذا عوبرملا ىف ىضق هنأ ع ثي دح فو دلو
0 . 2 

 مدا ا يا دل ىارعالا نبا رشح مرحلا
 ترد دقو 1م نعتنغتساورملاو لفلان 7 ع ا ملا لبث ارشح د هم

 باسم وبلا يشي ناك تلاق 0 :رهيلعمللا ىلصىتلاز ار ةماحشم د دح ىف 9 وَبِك ا

 ردت وكلا ىلع ىوقاذا ىلا ةكساربثالا نبا لاك رمح ةومواسم خبفرمشلاق ىلا

 لكلا ”لقبهسشحذسةرقا عار ذمسفكي عوز أ ث يد فو رد نب اىلارفنرمسيلا أ

 هاه دج ماوص يهد 26

 رق درتجةاذقز ةرفحى الاو شرك 4تراصو لك وهج يمنا اذا ىصلارغلساو

 2ع ى وسوذ

 سير طاب نط ارميا و رهشماكح مانعا ذارفصساو  ؛ىث لكن منيا مظعلار فاو
 ووم مءدو

 . وخال دك دانا قش سيو م ل ردصا| فو> ور هدو

 ةءو2 2 - وى و

 همظعموهطسو“ شلك ةرفحو 39 تورت معا ضاعت درا ة-لسقو هريغو سرفلا

 "ىدعلا لاق هطس و ىثرد هودرشل | ةهظعىأ أرقم ة قانا ورق نر

 ورم موص 9 2_2 س9 م مد مد

 لعسؤهتممزحلا ةرف مدس ع فهرب ر طا او
 - م

 ووو مهو سوو

 رملازتقملاو نالت اهلطش اجامل رخرشملاو ةريدتسملا ةعساولاةرفخلا ةرفطاو
 سم )5<

 ووتر تنوراقج عاام ضعيوط لوا ضعي ىوط ىتلاوهل بقو ولت ا ةعساولا

 «ىوص ى2

 ءاداوقمربل ثراها فسم نمرالا عنتيل تنمو ماقضو الوكت

 مضلابة رش عجيوهور افحلا كل: ضعي ىفءا:دجوف ةملط ثدي دج فو ا إل لقهنمو

 نيدلاح ىلا بسنت ةريعمل اةمحان نمدلاخ ةرفد>ءانغل |نوكسو م1 لا مضي ةرغج رك ذثي دخلا فو

 ”ةيابهنلا نمةضسن فلها
 ةهدبهعلاو ةيصأ ااهبنظي

 يي هما اهملع



 ىفاضي ا وهاذك نيسعهلوق

 ف وح اممعل ١ ست د

 نأ ىلعهددهشتسا سقةدام

 : نكد!لاقف نعل سهلا

 تنال

 ناكناو وهةمدغلا سقلا

 ريسفتى والا نك كلذك

 اكعتتلا,تدملا ف سقتلا
 ىيعم هأ حامصلا ل عف

 سوماقلاىف داز ١)

 نيمملا نمذختب امزح اعلا
 4 اهتواعصف لالا

 ةدحاولاهوذطاذا برلا

 ن روح لف مطب ىّردجج

 (ردعملا)ءارلادد ثم ضف
 ةرداع+ او ريصقلارفعك

 سوالا نب كلام نب ة ةىهوُس

 ىرنعك (ىرذعملا)
 ةدانزب هأ لوكمالا

 هميم يتك طا

 (رقعح)  ءارلافرح « مهلا صف ك1

 نيسعلا نيكسني ىشو مارحالا تاققيمو لكلا ىف ردوةكم مس رقعصوم ىو ثددحلاىف

 د هدو 7
 قو هب عفش الراغصرقلا نهبرضرورعخلاو ءارلادد_ثتو نيسعل ارسكن دقو فضغلاو

 و 212

 رورعخل | مك الا لأق قيسحلا نولو رورعتار 3 نمةقد_صلا فنين نع يبياويسلا

 وو
 : رورعتملاو اضيأنآر هلا ار نم قيسحلا نولو هيفريخالاراغصابطرلمحلّقدلان من 1
 تلو

 نأ كاذوةديد ءارلا ىرعمل اهلا ه1 يارعالا نادصلو نضرالانس ا نمهسود ْ

 3 د كلذوحاقنلاُدْفَساهل لاقي ى ىرخأ علو امسهيديأ ىلعنذنلا نيب ى صلا لمس

 لدقو ٌةماعْل علان ارعج وبأو هس ندد باص ةَردُخرخآد جاو ّلكض عب رثاىفمهضع

 مج مموس 5 ى ه -

 | يا رملا (دبج) ءارعامس را ا هج مأو نالعلا نمبرض

  ءاستفص حالا نس ورلاك مدد ةيبمقلا وترا ع مكب لىذلا

59 ٍ- 

 اماه الوت انريعجال #2 ةفاوعىَتالاسَ نع صين

 هس 0

 | وسلا لاترد جلس ميلا ةمدقل نم ا

 راظعملا ) رظعج) ( 8 هج عاتملارعج 4 راعج) ع 0 را

 ههسج ظلغ عم ناك اذاخ ميسا ظيلغلا نيلج لاري قتلا هلكراطمعملاو ميار سكب راما و

 خيميخس لامني ىذلااضيأ اوهولقعلا ]قل اًراطعْبا لمقو ار طع ىمسايوقالوك أ

 ىرطعملاو ماعطلادنع طش ىذلا قانا" سلال اوك الاوهلمقو هس 1ك ىذلا اي و رمق

 نع نادك مبا بعث لانو سي أ ةّدْسوةوقعم ملا ميظعلا نيج -رااربستلا

 كار هلا ظيلغلا لا ىلا ىرهوجلالاقو ظملغلاريصقلاوه ةيملاكو ةظعوملا

 رما ايار وهورملاب 0 امبلا بو رمشلا لوك الا مسحلا لب وطلا ظاوشلاو

 طلغلا عقلا ىرطعملا عاج عانماطا ورعب ليرانلا لها كرش الآ ثيدحلا فو 1

 ىرهزالا مرتب هىرخ أ ةءاورفو هدنع سدلا_عرمتمني ىذلا اوهلدقو ركمملا

 لاو لاه العلل او ةراطعملا وهو رفاكلارطبلا بو ,ربشلا لوكاالا مسا وطلا ُّئَرطعَما

 كيابل تبخل 6 ةعج) ةظعوملا نعىفاط ارش .شآلا نيمسلاريصقلاى رطل اورجوب
 0 وسمو 000200

 ارفعحن رد تابطنال أوو ىذا اوهيفقيالدلبىا دشنأ او ىح نا

 لضفملا ندشنأ ىرهزالا لاق ةريزغلاةقانلاتهشهبون الملاربنلار فعلا لبقو

 00 و 9< هم من“ ابوح

 با يرصلاَتاَداناَسيِدَو 51 تيوصدقف وق ايرفاعجلا نم



0 

 51١1 (رعح) ءارلا قرح 5 ملال صف

 دش راعج ىتعوأ ىست عيضال لاقي و عيضلاب هبشتراعج

 ن2 م موع .ضصص و692

 هرصان موق مش لئرعا مب د ىررتجوراعج ىثنعاهلت لقف
 مص تح -

 و5+ زوم هم

 زيلباو عابسلا نم بدت اذ لكو خر عاو ءارعشاو ة ده :رءاطاريدلل لاقيو ريداارعجاو

 ةه5) 95د م

 اذا ناسنالار هدد ىلا ارعالا نبأ صخو ةعسطلا سب رعجلاو ا هلا نمريدلا فسدسام

 نول: اوناكراش .درورعشب دحفو كلذكن اك اذاراعْح جرو دوعتي لوا

 لْمُدلا نم سديم رع اريثالا نبا لاك ها-رافعر ء2 ىرنا 7 لهصترو رصلا اوعدةيلهاطا ىف

 0 - 1 :د>- ىو ةعيبطلا سابع أَنَا قرع ثيددح نمو اسنان رخوربدلا ىف

 تبالكلاو عيار هدو للدم لعمان أ ىأةعسملا سيدي ريترعجم منافق ةادقلاة قال مكان

 مر هو ل 8 و ه2 72ج

 هيض ىرعملا عاركس لاكو تسلا مرتادي هد رون#سلاو

 توا ىصمقلاو رثاطلا نم يذلا لص امهالكو ى لاو 8 لاواضيأ تسالا ىهوىبعملا

 تالا اكناسنالا اهبعالد ا اضيأ ىرعملا 3 نع 2 ةرطاودسعلا ىذيعلا 9و
 مو و

 لاق كلذين وريعي برعلا نمتومار ء«لاونو

 ةهم و ىو 9 ى”ةرو ءد

 لش ولا لظ تح فواو عدو #3 اكلام حرا ارعجلا 2ك

 الف انئاقمتدعن ضال اهب رهدقو تحمل كلذَو رئيس دكر

 وعدو مُكَتلاقفاهنعتمشهف ءافرعتا شي لت ءتلاقفاهتأتنافت ”رراو ثدعلا تساج

 نيكرولا ار نارعاَتباو سرفلا نمو رلا لثمةرعاَا او كلذل ًءارعملار ثعلب ىعست مقفءانأ

 عضومنانر عاملا 1 وو راطسلا امهر ناذللا ناع ذوملااه-هو نيذخفلا ىلعناف رشم

 نتالاوراجلارك سو راجلاّتسانمْندقَلا

 انوُسْعهسر عاشت ها هيو وشن ها اماذا

 ليقو نيذسفلا اعني قرانه لالا لصفملا عضومىذخبلاو كرولا نمّنامطاامامهلدقو

 قو هداك ىلع رح : ومقراجلا ىوكي ثيح امه لءقو هيدقل ىلع همشذن س ل كما

 عض ذومىناسنالا نمامهو بنذلا لص نافنتكم ناتجلام»ندن ”رعاشلا مس سو هنأ س اسعلا ثد د

 كاتاك اجلا ىلا كاملا دب عراك ىو هس عاج ف اراج ىوك هنأ ث يدا ىفو راخلا ىَشَر
 نعةرعاقا فلو لبالا تاهمنمراَعْطساو بمد نادي ناذللا امهل قنيترعاشا وسأل

 0 ري جل ل ا 2
 اهرك ذرركتو هيارعتلا لزنهناثن دلا فو عضومةنارعملاو ىلع ىلإ دن نم بدمح نبأ

 نيغلانلصالابا ذك يغم وق
 سوماقلاةرامعود_هعملا

 نهي قو رجخ تعب هحرشاو
 نب لفغملا لاق ممول

 ميملا تف نيعلا ممعأ نم ةمإس

 ميل ارسك اهلها ن مو

 لام حرشؤ ككل لاق



 (رعج) -ءازلافرح « ىلالسف 0
 دنا وئبارعالا نبا نعمه اشع ركبا اونو

 سو هسو <

 روبن رامي 5 رورعجابرشملا َتدراذا
 4 ما

 م هم

 ريستقلاب حول ئدلاالو « ريصقلا باح ردا قرع

 ردغ غربدغلا نمةنقكابم ةجذلا لب وطلا عم ةياحْردلا فرغافا لوقي ريصقلا ضر هلا يأسر

 روعطاو يذلا فو فوج المورلا هك ز طقسفو :زاك داس تباري

 اهرهةرثكل علا مس راع و ع رادنب هللا دبع يلا ري رخالار روعملا و لش ىلا 0

 ةيلاغانلوقىنعمو ةيلاغلاةفصلاوثدنأتلاو لدعلا اهبف لمح هنالردكلا ىلع ءامناو

 نم عنماذاف ةرعاج نع ةلود عم ىهوهمءاء فرعي اكاهب فرعي راص تحفوصوملا ىلءتيلغاهنأ

 ىلوقلا كلذكو بارعالا عنمالا فرصلا عنمدعي سدل هنالث الثب ءاسنملا بجو نيتلعب فرصلا
 حالا مل وزب رعاشلا لوقو ةمنملل مما قالَ

 لوح مدح اهءامْزَقِيَوف ف ناءاه .رعاوتج 00

 0 رع 100 اًمعأ عملا هارت 7

 ليلو ساهل ترا املا اهلعجواهدالوىهلرقو رباّصُح تدعساك اهمسشفت ىلا بهذ لبق

 فنا ئرهزالا لاه ةلتغملاةم_هارحلاو ةريثك او رخعسيضلا نال نا .متاهرعاوج موضعي لاك

 لعمجرت رع اوهو ةرعاّدسا عمبرءاولساو اه ردك نامه :رعاوجريسفت ف ىدنع

 ىأ ءاشلا كو و اهءاميرىألد الا او هيجل اوةكرد.كىلاهاشغمو لعاوفوهلءاف

 ل ىأ فتاك نود ماهل سبا لات هقاا# ىفا وعاهعجيوردصمة فاعلا كاذكواههاغُت

 ريثكدل_ثمواَوُهَل ىأهسغآلا بيف عمستال ل جوزعمتلا لاك وروهظو ف شكل جوزع هنود نماهل
 ركلساو لكسألا ةرثكباهفصو هنكلو نامئاهرعاوجهلوقباروصغل ا ددعدربماو برعلا مالكى
 لك اي نالفلاسةناك ةزي_ةكرعاوجاهل ناكر عملا ةرثكياهفصو لب ةو باودلا لك نم ىهو

 ىنعأ تبل ىرننبا لاك هلك اةرثكل ل ثم وه ا اوىيمهلناكنا وءاعمأةعيسيف

 ةرعاج لكل لذ تان ءاح ج عضل و لالا هللا دبع نب بدبحل «ناعاه :رعأ او> ةرزيشع#

 2-2 2 ع قو هس 2 مسدس ومو«

 ةراكل عمضلا هلك عنج مأ دراج وزعصبو همق ىصام مسار جابني ست لكويبو نوجا

 كاد ىلع رد بالو تاعي أمورب ن برضا نبأ ىرظا وراس يور لكلا فو اهي أهرعد مد

 ىوُقاهل لاشهر بة كلان هعوضخونا لارارففبرضي سي دبتلا ل ثملا 0



 00 راو ْ

 4 رغخ) . ءارلافزخ *« ملال صف

 ومده < 8 4 5 1 م ل ىك ةوهع و

 0 مو - وأ هم و ديع ا

 ر ومع 3 قو # 0 ا رجلا و اقسام
0 

 : 0 3 اهي

 سارت ل 2 و جوت

 يدعو رمش رسب ري و ه ماكس يرش فار ءالا با 4 ىف

 زحارلا لاف ردوا ردا عقتز قضوا رطل

 0 و وو
 ريشُحلاو هدنسْنا هاَكلا ىو سول ماو ريقتساو «دجافلاربسقملا عابس 0

 : 8 ايالفميرلاهلشديل بتلعب اهب ةقوق ثم دوك معلا ىشوةهضفولا

 بلعثدشنأ فتن هنطب رسشكو زيختنمرشاج 2 شدرلا

 هو 37 ماه 5 2 ماعم هر همر و 8 مم

 شو اعطْن مرسل * مركب انو
 ىس وج 2و ل 8

 ةلرشلاقتف هئاهصولو عم م را نافناو علطازو جرت 00 ارشسحو

 ىناقسو أدب ر شالا تدق د مط اكل ادي ريناد لاق ةيرشأج

2 

 9ع - 5-952

 نم سس قوات .رشاخ امو ىرهوملا لا ةعسرف رتبة يرشاباو

 3 رحلا ريشكلا" كو واش ايلا ثعبان لماعدلا باكهنأ اا ثيدحىفو ب ,رعلالئانق
20 0000 

 ٌكلاَملأنقب بضتنم هن هدعملا يلا ل ا ىرشةرلاهلاعريثالا نيا لاق

2 

 || ديو هفرطوا.مف عقب الئارتنلا فل زاذاهطَسو قبلا هد لبحيراعجلا 6 رمال ار

 لاق روستو دولا قاسلا دش ليسوهلئقو وي دماطتستاة لج

 ةموص و اب

 ردم لوح عترععوأو د ردا نم ىنامراعملا سل

 دشنأو باعث هاكحيراعنلا نملحرلا ظسوفن وكي ىذلار امال هرم و
 يم سدو < ه ع هدمه 3 2و7 <9هعم هموم م 1

 لقملا# رغب ال نأ ىرتس لكو د 1 لو !ناك اهيست دكر ول

 فو رح هل مخ نبأ »ناموا . دل اهب اك لانا مص ضد رعسصقللا ظلع رف مل و

 وب ب و 4 3 - 2 2 3 0 510

 43 الاو ساددلا ف ةنؤملا تف قمقر وهو هاغسو هلذسكاذكو صا ميطع لو طدسو مولا

 امهادحاناواَربَسنارو ,رعلساو ةفشحى أن هلك يا ب طوي رلاريثكو وو ةهيرتيومللا

 نارو مهل اتلما اقدح اولا ث .غلااعيجامهؤلعم يراد نست لاع رخالا ول ثمن ىنبل

 0 تا



 ىنعر حر فكر شجذقوةوق
 ءيعم ما ِس ءوماقلا فاك

 (رشحا) ءازلا رح * مل الضف ؟.زب

 دو < هك - بمو سد وم - بم

 اَرهَشانسَردقَريِر شم » اًرسقلاو ندي ادولكنا
 سو نع 2 ضم 3 هَ

 اراسو امصقامم م مثأ «ارسشحءاعر سانلا رت

 اذاارّمنالفوني مص لاقي يدا تقلل حوران ىرعزالا لاق

 سدا هللا ارقد ا او وت قان ريصلا هلأست مم 83 س بوم 52 ماا ودم تع 5
000 

 لتقف صيهنالفاكتلاب كار فيكمداشنا باودىربنبالاق ناسغنمناتلسقْنرخلا وزيصلا

 هسأرب اوفاطدقو هنومدعد هل نولوقي ناسع م1 امدامهو نزلساو ريصلاتوكو ايش نيريمت

 ظ ديعلابط اخاف لوشب اذهلو مكيىلانأ الشح منامه لوقينكو تلا ارق فيك
 وع 3 ةع 3 م

 2 را هموشدَح ف فمسلاو عت أ# دقوبابحلانبا سرك ورع ناوىهنبّدلمملا

 00 م 2 - 2و مع او 12

 رخ اىطس ىح م دلو #3 هعماسماكسسمت وصلا 3

 اهفلوش ناو منكما دبع | يف بطال طخ دئاصقروُع نمةدصصقل اهذهو

 ومص حج

 رك لسا مويذس اونلا ىدبأ 03 م وتادا موش

 8غ سا د ه <

 راحل هب دوس هللاَدملَخ 5 3 ,”اطنو.هماورمَعلا ضئاشلا

 ا اه قاب كابا ا

 قوس ع م 2

 و دماغ روم تما كالا قاموا لعدم

 اوردقاذاامالحأسانلا مظعأو #3 5 ا

 0 احم و 5:5 5 « س2

 00 ماسح نم هج 0 237 ْثددكناواهاَلَثةَسعَلاَنا اهنم

 1 | ار كد تماس اال ز نانا ورضا قش را 21 اورشلاو

 ووو #2 .

 رمت لحاسلار ستر صنوبأ ةنشخرصلا ىف ةراجرُمتَما ىنابزلا لاو نيشلا كيرحتب تما
 ا بط اي فادصالا و ىدملا نمهرارقو هرصحأ ا!لحاوسون روكدأم رسما ثلا ارشح

 رادتلاو 80 ةراغوساهنكلو ىمطلل و م
 © مس 9 ير

 ةطنما مح ىلع اا ل ريشا ةرمسلساو عيوعأرشج بطولة يالا 5-0

 لاقي توصل! مكب بيذهتلا فو لاهو تسلا قالو ردصلا قدوس هر اول او

 يك ود

 ردصم نى دنءولاقردان ادهومديسنءالاق ةرمشجر مشب ىف معلا لاقو رشح لقوة رسل

 7 مق حا ىس هو

 هبرو ثريعد ىجدالا قي ارشح ةقانورسَسح ارغيوروش<لجرو رسل اوهاهغا اذه

 لاعس



 1 (مشج) _ءارافرج « ملال سذ
 00 سا مح 2

 بارا ار ارتد ودا ول وكلا -تيكسلانبا رمسح ةقانلل لمق لنمو مهذلي وط ٍ

 رساج سعأ حاولا لان 1 ِِ #3 اهتاركب نم طيعلا تاكرطلا ىَرَب ىارلال اف

 20 5 وص 8 -

 ناتغارسم اور او مدارس بدو نر اد» دشنأو اهتئلتعىآدعا سلاةرسح هيراجو

 لاف 5 شبل لقا عخاود عربيا هدو غور طمقلاوهو

 مسجلا“ ارودا دعب ضر د رئوألا جارفك عارفا

 "ترم ص اوراس سا تاما ا

 راصى نس عرسك ر صم لين ىلع جيو ع ةوفلاك كلام نب فون ثيدح ىفو روسجريثكلاو

 هو هم ةء وو ص سس واو كوس

 ريس ننقل و و تالمعسقن مه جن رنج و زرهكتتو هيج دول

2 3 0 

 راج نرسل -وهورخا رسح سقفو فاخلانبنا رعب نهرسم يعاشر اضيأ موق

 وِ و2 و جو < ل ه لوهءعممو*< 2 هو د هذ

 را نه أ اك فمصق د انكوساعيلا ”اروأف شقت

 )5 رحلاتنا 2 ىس أن الع سدك سد قرسحامو

: 4 0 

 نأ 0 رتب قاغفليداورشيوزييكلااورشجو عير للون 1 (رشجإ) :

 ومورمو

 مم اكم َن رودس اوناك اًذااّرم نو و 0 - او صأو مست 2 .مامأاه وع رقمها حاوجرع ا

 لاق هنأ هنعدتلا يفر تقع ثيدحفو رسل بحاصراَّنَساو مسيلهأ ىلا نوعجرال أ
 نإ _ 2

 لاق ودنعد هيض وااصت اك تاك الصار سقيا هغاف مكنت الصن نم مكر شح - يكنرغيال

 تويبلاىلانوو ايالوممناكم نوتسيوكرملاىلام_مباودبنوجرخ موقلا ريشا ديبعوبأ
 ىو رفس سلف لاطن او كرما فماقملا نال لذ نعمهابنةالصاااورصقفارغسورارو

 نمانمو ثددملا فو ريشأب اج عج امحا مكتال باورتغتالر اسم اممم دوعسم نبا ثيدح
2 

 هنعدع امتى أهيم دقفدأ ارقي لفني رهشنارقلا كرت نم م ءادردلا ىنأثيدحىفو هر اا

 نووأيالمماكمنوس اوناك اذاَرَتِنالفو: ىيمدالا مسهنع باغ ى أوله نعرشَح لاقي

 20 ع ع . . 84 ٍِع 1 ل 1
 ريشح لد او هله ىلا ب ؤدال هناكم ف رب رشح لامو ءلهأ ىلا ىوايالر شح لام كاذكو متو

 1 يل ا

 بازعرش>ح ورح موقو * رشم اريجلاكنو رخآو وه لاف رينا كلذكو تءاشثم>هذت ا

 لسحو خورالو ناكسالاما رست مكر كام الا ودلنرشخو مهلباذ |
 ص ا دك سوسو

 برقيعر.ىدلا ىردنملاو ءاملا برق ىربالى ذات 21 ارعالا نا ةمعس اى أى ار

 رشا فرج نبال ىلرعالانبادشت أ ءامملا

 يحبس ه6:

 سوماقلا داز )0

 ءىبسل أماوق مضل( ل ووك 0

 هنسحو ناسن الارهط

 لسفو ةهلتك لاف اذك

 3-3 ها ةدئارمملانا

 مروي



 ىلا ةرزجماهد>اوهلوق
 مه اكو لءعمنيسع رف

 اقول نانمرمتلالا
 1 رىيفعم ما هيننف

 لبالا نم ميظعلا فلانرس و نكت وطرف ةانوليوطرمس لج لمقو

 رس ل جرو هل لرتاذااسعلا,نالفلنالفراحقرداؤنلا فز هسأر عفر م لواطترس اجلا

 (رسجإ) ءارااىرس « ىملالمذ +
 1 ا يا ما ا ل و صو يورو ور رو سوسو

 لساعلا ىلعهرامتشا ل مم يرضتسا لاق ظاغاذاانرمض ىدسن لشعلاو كنلضاتسال ى أب رضا ١
 ع 07-0 3 قل 4 .٠ 28 . و :(ث ٠

 عضومدارار+لاةوارضك ةوارضاهلنافر زان اءهذهاوقتارغشي د قو لاسقراذاهنال

 ءامدلا نمابيف تلا ةساتنلا لجال امنا عاستوءاشلاورقبلا عبذتولبالاا فرضت لا نيام
 عبري ه ضد : ل دك مد هرم

 موعللا لك انامدامهلهرك هنالاهنءمهاهنامغنا وةرزو ةروكاهدس -اوامئاورأو عابذلاءامد

 ةقفنلا ف فرس موعللا لك اداتغا نمنالاهتداعك ةداعىأر هلا ةؤارّضك هوا رضانهل ل قحَو

 داسفلاو ة-ةفنلا فرس نمابملع عاودلا ىفاملرلنا برش ةداغلاك موعللا لك أى ةداعلا لعش

 ىد غي 0 زاحجتا حاصعلا فو ةوارضمداتعا اذا معللا لك ودم لا فنالفىرضأ لاقي

 حميذلا نك امنع ىو الا نبا لاق سانلا عجدنعرمتاناروز رطانالوهعمتوهوموقلا

 هنمةجرلا هذي وتاقلا ىنقبا متاناو.دلا 2 دةدهاشمواماأ ارظتلاةَمو وادم مواهتلا نال

 23ج قومي . 8غ ل ليو يدا 2 6 اى 2

 ىتلاةمورالاهدهفورعمرز+اورزحلاو ةريقالاوةر زنا ىفةالصلا نعىسمنهنأرخاث د دد قو

 دس ل ص كرم

 ء[- ّرفلا ىتراق هلضأ ةفدحو أ لاقوةس رعامسح الديردنبا لاك در رةررتا تارا

 ا ر رخلاثمللا جتفلا 1 روك االاءاشلا ىفلاقسال اولكؤيىذلا نر 2 روحا وه

 دشنأو ناطلسلا لق نم مب لزني نمتاقفن نممهبونب اىلةنرقلا لعأهراتتك لحر
 وهم هدم

 اهرب زج ماعطلاءانيلع كسي و 3 اه نماوسلق انواراماذا

 3 0 >2 م وو و و قرص مسد

 رضاخو ةراسحر سكلا ذك لعرسحو دقو ىقمةراسجتوا ارو درك رج (رسج])

 يس و ص كك و ضع ىو هس 1 ا هم

 ةروسورو وة رس الاو عاصم ضامرو سيو رسب لجو مادقلاروسكساو مدقأ هملغ

2 
 ى 8 وى ى و <

 ناكدنأى عدلا ثيدح فو هعصشب ىأانالف 'رسصلان الفاو عاصر د مسج رسح لج رو

 ىد 1 م 5 7 ه

 رو ىسلا ىلع مانقالاو# ءأ ارا ىهوةراس ا نمل اعقوهراسرسجا هفم_سالون

 ه يس صصص

 رسال ”هلئامتجرحو# لاك رج لجلال وتلا لاك ةيضام مسا مو ةر مسج ق ةقانو

 وه < هم و هو دطه.2 ذاع ع ونا ساو م

 « مسج اهلحبر عشوم"اج وه ليقمن با لاق رخل رش لاو ةرسحى الاواهريغو

 مقاس تن ويدخل لفت قادتعواهاز هازال مضخفأ

 ماورع 2 < ه مرر

 ريرحلافو راسناكأ «ةردعن وطن نعر سات تركد# دشن أو مهرس

 سو وم ماش م يه 07 وع

 انا نأ ف دش لان ىوعدب 3 دان سا ندخل ظ

 ى © <

 لوط



5-7070 
5 0 

 6 (رزج) 2. ءارلافرح « مكالصف

 نم مي يامرزطاوهذسنا :هلمهملاءاابروهثملاولاك لكالل دعت وكءام ىأس انلا لاومأ

 اهنو<ذيفاهلهاابيلا موةيىتلاةاشلا هيوهسضعب نصشبو روج ا هتدحاوإ وأ ناعاوءاشلا

 ىذلا رز اوراَ راو نوب وللا هيما روز دوج أ لاقبال مهضعب لاق اهاناوروح دقو
 ُثدد>ىقو رار ا ا او ردا عضوشىا زلارسكي دزحلاو ةرازحلا هدف ل رود 0

 نأ عنخ هر نعةصيذلا نمر ارا ذخر اممضلاب5 :رازكلا اهتز ازجفاشاهنمىطعأ الّوصقلا

 مسقنال تناك اهنالةرازح هسأر وريعبلاٌئاوق ىعستو ةرجالاهل اقمىءرجةصضلا نمذخوي

 ةةرلاد لإ ازا ىلع ورمسيملاف
 و اتاكد هدي © <

 د او * ٌبدْخِحوُمْملاَن 3 ما ع 0 ءاستيبلا لثمةراز 0

 رارَطا اهذخ اي امئاورسملا» اصنأ قل دنالا منال ةنعلاونالج رلاونادملاةرازُشساو هدس نبا

 ثودد ربامناف ةازب مس سرغلا اولا ذاو ل ءاعلا نخا 5 وةلامعلاام امي ىلعحي رف هرا ازح
 2 مص ساو ع

 ىشعالا لاق ةنمْهللا ف سارا طعن ال هسأ ارث ودب .٠ ربالوامهصعةرثك و هملحر وهنديظلغ

 هزأ“ زادت حراقة 5 اودع هراجابىنارئالو صعلاب لئاقنألو

 عايسلا روحو اواتنقا اذا مهردعل اًرّرح موقلاراصلا يو اور رص لاتقلا ف وقار

 اعطقىأريطلا اوعابسلاارزح مهكر و . مهولةقادا كد رتل اءارزح مه وكرتلام هلك انىذلا معلا
 سوس وم سو 97” -وروص دءص اوم

 مشق لكذ عابس وج 5 امهانأتكريذملف العشي تا لاق

 نيعاشت ملا كل 1 لاش اق تتشافاهاعطقىأأب درظ امن از رحام اكفاقاشتو اوتاشَناورْراَحو
 م و وس رز وم # سور

 همرص ابعلا نعار ايوا رازجو زب دز هدو جمب لسفغلامارصُواز 4 نيغلا ملا

 < 9 ع

 ليقو اهمرصارزحر سكلااداهرزجي لذ ارو همارصناح مران احلل <-او

 لاقي زازا لئملذفلا مارص تقووهورازما نم موقلاررج |ىديزبلا جيقاتادضءاهدسفأ

 ناسف ناكو للا دراكفانقاندوَّنسأاذا للرب لابو هوهرصا ذأ مس جا اور

 عع 2 < هم وع

 انابشنوومى اتورضءعوى هم رتختوتناتناما عت رصا

 5 ه3 < « 259 هت <ع هموم ه ء

 :. مح :رصاذا رحل ارزجرجالا زج ن أها ناح ىأر سل رج نم ترج ىورو

 لكل ارزأو ممغلا قزازكلا نماومرصىأ وز وراَرساورازملا نمموقلاررجأو هصرخ اذا
 ىلا < 1 ل و هدمء هدول ع و صاو ع هع ع

 هملخ نمهتحر ساو هيرشاذا لسعلا ترزج لاق و رزجحي نه ناحريعبل ارزخأو مرصاىأ

 سىس وس يم8وم 2

 رز كنرزح ال لامقف كلام نبأ سوي نب حباخخلا دعوو هيأ ارغتسا لهساظءلغ ناك اذاو



 وينعم هأ هريعو

 ريغل طلصتدقا-من :الةقان هير رج لاقيالو غلا نمالا ردا نوكتالو را عهلاوةمنممتناك ١

 م ءارلا رح « ملال صف 6غ

 | خا ا و

 رفح نيبأم لبقو قار ءلافيرملا ارصل ا ئيطانش نماهالاو اموةدح نا ةضرعلا ىامآو لوطلا

 18 أك واس علقم ىلا ني «لدرنيباف ضرعلاام ًاولوطلا فةماه<ىدقأىلاى ومى

 تيدسوتلا هج امانا ادقتارغلاو" لج دو ش دم ارجو سرافرح نال كاذب تمهءامغنا عض اوملا

 طاح واهيتحانب اطاح ن ادوار تو سر افرع نيرصلا نال ةرزح تمس اهلا برعلا ةريزجو
 نسمي ناظشلاناثيدهطاىفو ا دج فرولا يد را ىشوتارغلاو لد لامشلا ناجي
 "5 اهي

 نيكلاملافو مدقتأم ىلعهرسفوضرالان نم عص مس اوهدسعو لاق برعلا ةريزج قدبعب

 امناقب رعلا ىلا فضت لو ثودملا ىفةريزملا تقاطأ اذا اه سفن هن هيمن ..دملا برعلا ةريزح دارس ذأ

 و هم وووسمع
 : ةيرجوةررخ يةلاروجو عاركن ع ضرالا نمةعطقلا ةريزلاو تا ارقلاو لحد نيباماهبدارب

 مو هع 2م

 اهتر ملاذا اهنا او مضلاياعرزج أور اتوب روح ادا طارحرزلاو هعطقارزح

 از جاور ةقاشاروا اهعطقواهرح ارب مضااداهر زج ةقانلار زو امتدح

 ١ و وو وىوو

 ىلع عقيد وز : اروح مقاطع ًاءوقلارزحأو تاقرطوقرطك, عملا عج تارزحو رزحو
 ثددحلافو ارك ذ تدر ناوروزحاهذهلوة:ةثن :ومةظفلا!نالثئؤيوهوىئالاوركذلا

 || رثك | أنالثن ادرفأ اذ اروزّداثيلاا ري ازجِب اي ةثالثلاحلا وس هيلا ىشالحر ىطعأرعنا

 هلاهتلعجاذا ار وزحان الف ٌثْرَرَحَأو مها ور ةوقلاو رح ادفو :قونلا نورنا

 ناك اركذ ةاش ىهفةرّرحهتطعأ تاق اذاوةرْزحدحاولاو مبذالحاسمءىثلكر ,رطاولاق

 نيا لمعلارئاسلام ملال لجلب اوةقانلا ىلعًةررلسا عقتالودصاخ مب ذللالا تسلةاشلا نالى وأ

 اذار رَلا هوازن عوأ ان دكصوأ ةسمن اهكذفتاثهملاتعفداذاَد ع زح أت كسلا

 اهنوحذيةاشمهتطعأ اذاموقلاترزجألاققيو ةرزحةدحاولا ةنسمسلاهانشلاررَكاو حبذلا

 || ةاشانطعأىلانررجاولاقف مدل ىارعاناورغاثعبث عن هناثيدسملا فو ازنعو شيكو أ ةعن
 نبا معقل َتيأرأثيدخلا هنمو ةاشففرزج أ ىاراءلاقفرخآثيدحفو محذلل لص”

 ةاشئأةنمم ةرزج رسشز أت اوتو دحفو اهجذأو ةاشابنمذ آى داش مررت أى ع

 ا ىلع عمجو 8 هاغافةسغلاثيدحىفو لال عتريس

 مهلابحتراص ىتحرصسلا اومالسسل اةالصلا هملعوانسن ىلءىىءومثد دح ىفو جفلابر 00

 تاز د نم اود>انالةاك لا ثيد_تفىىو رامسد رغنمو مل ازنتكت دكار نالت

 لآومأ



 ع. (دزح) ءازلافرح د ميل لضف

 6 5 و 5<

 دشأو روج هلو طش ىأزوجلبهوغ لق ضرافروج برع ةدسعولأ عفتراوهدن

 8ئءءو هم ع د خخ م 1 2ة#ثءودي © س

 ةرهللاندَ د*هلاة ره هر مره 5 هرذللا مَن َتْوَصُن آس د يي

8 - 

 ريصلو رو يعل ,ارهمفواولا تاعح تدشن تاروت ار هلا لاق

 الفلفسأن زمن مد ا ىَدااَرَا ةلسعو ب يذهتلا راس لامي اك ةذايزءارلا ديد شتلا

 3 2ع و ومس 0001

 ارح رخل ىسلا تررحدقو رجثداو -لاقرو هنخواهقلخ شو حارا عاضرلا هه

 8 م ءو

 تقول اوهو ربعبلا نم قايل لاَ زطادذاوأ 5 وَلا طانممانطنقامعأ هلوققلاقبو
 هر 22

 هه 7 راوي زقلا ى هديزوأ مولد رطاوكاهسلا, نم برضىّردباو امتنا ةريغصلا
 و

 ىّرحلا .دوهلاهمريثوها ا لاقف قرا لك نعل تس هنأ ابعنباثيدحفو "لولا

 م مرج

 ةهغلى رحلات ود ىل جا رام مسن .رافلاى مها !ودسلا هيشي كولا ٠ ندع ول ديدشتلاورسسكلان

 تجاوزا لكان عى يناك هنأ دهجو هل عل عشيدح فو كولا ماكو راف
 تسلا سا سم ص - 2

 بربارة هس ماوصطرمرعاشتا سوا

 عجاوعو ءانلاب رانا هبوربممضعب ودسغؤ لاك تودسلاواَسلاناه رم وراجراسمنا اسقف ||
3 1 5 _, 9 5 0 00 8 3 

 راخ مهمالكرثك اودسع 01-90 اراحراحىره هولا اضن 1 م ربوروسا

 575 و

 اذار رخ ىلار ءالا نا اراسافل ا داقاذا ل-ر !!لوقنتنرعلا تناكوز فة رتفو ءاملابرأ

 2 امم سا

 مرخال عع ل مهاوقامأو 200 :!ىرهزالاهر ت7ذد ودغلاددا دعت#سالاب هن رح

 فاخولاءاملا ع وجبزوهودلا ضر رَطأ 6 0 ىلاعت هللا ءاشا م 0 رتقمرك دنسف |[

 هديسسنبأ عاطقنالا وعامل ةرثكق رهن اوركلا ملاذا عاطقنا موزحمر رز ثللالاق

 هس عمدومصو هم دووم 22 يدع و هةر

 تادعوو بصق ارح رخو درج 0 املا زم اواني رهتاورعل ارو
 هوم و 2ةوم 00

 اذا اير سا لارْرج لاقي مهلانا نست قل ام هلا هةر

 دلهي صو: رب زااو فاى عرج وهولاو رز هيض رشق

 لسا اهولعيال ىتلانض رالا كلذكَو ودتتف ردلاةاماهتمج رت رش هلا قضرأ# ريزابا بيدهتلا

 مطعم ن 1 ءاهعاطقنال كلذ تءعتردلار“ اة اوةرئزللا ىرشوملا ةريزج ىهفاهبقدختو

 لح ضرأ 5 هرم كيا تا ارُهلاو ايي وكع 0 ضرالا

 هدنسنبا اهدودحو ماشلاروك مانت دوك اضيأ ةريزماو مسالا ادي تصخلو ”لِ الاو ةرتصملا نيد

 نعلا ىدق ىلا لمقو ماشلاراوطأ ىلا ن دان دعن بام برعلاةربزجو ماشلا بنحىلاةريزللاو

 انهلعل عاطقنالا ىفو هلوق
 قرزحو ردعةلاواذدح

 دما عاطقنا ىأ عاطقنالا
 يعم مارملادضرز+لانالا| و



 (نرح) ءارلا فرج هب مال صف 5

 : 30 ا ا 20-0 2 1 3 ْ
 زواح ال ارقلا نورّقي موشي دا ىهلوقو ميلف رت لا نركب

 عقو #س

 نم ماظعلا بجارَتاو رجارملا دسعوأ يرطب ربات مهول كأم محارب

 "3 ءالا نم ماركلار | رو فاوجالا ماظعر روح ل لاقو 1 0-2 اولا لب الإ

 تيمكلالاه اهتمماظعلا ىهلمقو !هتعاج ىشلدقو
 ل 0007 مسوهمرو 72وسس سس م2

 اروحرح يك اطعن مدام #3 يرئاهووفعسالّقمو

 لاك رعاشاهفذ_جىلاّرطضر نأىلا اهتامث بج ويس ابقلاو عا 55 ريبغب جارح اهعجو
 بوم وهم 0 5

 لافطأ اقد ردأ اون نات كب لاك ارا لابي يح

 2 2و ع

 هج < 4ع رين هلم قطا قاسيا 50701 اك الا نم دئامَو

 - ود.ي5 <و

 | ف يوش رار ؟ىرعزالا ان عل ازور دب كسا يتبزما

 < وم 8و

 هعرخ وءاملا برش ل عذ بهذا ين ؟قفٍرشاذا مهران هيفردت ىأ مهجران هفو-قرحر ع

 نيذلانال حوزعهتلال وةك ادهو نرد اش ا وحلا قانا عرتزتؤسا ع

 ًارانلا لك ألثم تملا لام لك ألذ ارانممنوط:فنولك ًايامتاالظ ىتاتملا لاومأنولك أ
 و - ع »<

 هدريابفوجقاهدتربأ سورا هفوج فتي رجم حجل لاق رانلاىلا ىدود دكلذنال

 مو -

 ْ هاناداقشءاملاهرتس ربو نافيا فكل سرع ياو اليقو هتقشقش ىف هريدهلمفلا

 مسام سب
 2 هم 295 سرع جم

 : اعبض أن يراجو ىصقأ قحبات #2 م 0 ىب>ءاملا هيرحرسدقو 00000

 رعد ماوبسك ةريارجلب او ءايحلاىلاةدئاعهتربريفءاهل وراه ءاملاب تسعي

 : فيه تا ابدبىدوأ #2 ف.شرلا كضوحءاعىدؤأ دشنأو فكارعالا
2 _- 

 املا ودب ليل وس ٠ نموهو سدكلاهبسادياموتبرثباو فشار اوثاو 0

 رجا ورب ركباورسكلا, رح تابنلا باكو قارعلا له مالكى لوفلارس

 كر هوو

 اليخ ف صووةغبانلا لاك 1مل سب ادباو ردا ةفينحوت أ لاق ناتننراجركلو

 هسا م 39-0 واق هر

 اج ربا نماهو انمار 3 اهقادّشأن مديضعملا بَ

 . َ ت نص اي "4 9 5

 ا دعاسات فورعم رنا تلج 0 ُخ راب ىره مولا تر ءاجرجلا تبا



 نان بيلا كم 1
 5 ا كك وبس تو“ 0

 7 ةحدا كام

 5١1 (ررح) ءارلا رح + ميال صف

 6-1 هن سب 2 م عشت 3 ٍ !آ
 رارح و رحاهعجس وراذقلاك فز نمءاناةرللاو لمسملاضيأ رطاولاق مضل اعمج

 نيطلا نمْدْحت ام هنأ برعلا دمع فورعملاديردنبا لاق َرطسا سن برش نعى هنهنأ ثددحلا فو

 نبا لاك اهريغو#ت املا اهيف لحبه راّشاارارجلا قذبنيامدا رأليقو رارحلاذ تن عةناورفو

 نمسا آلا نيذهتلا ريمضتلا رددت ف ع رسأ اهمال ةنوهدملارارخلا نع ىهنل ادارأريثالا

 ككدتئمه ىلعءانعمأر يلع مهلوقو د 11 اة ار وزار و ةرحةدحاولا فرحت

 ةءوعصالوةل_هكريغ نم مم كملع لهس ممكن كلش لعاولا عت ىأا و ري موقف ىذنلا لاق و

 ار الا دالا ”لرتين وهو وسلا فر +1 نمكاذ لصأو

 قة« ع 8ةموم و 0 مل مل سيح

 ارشناك رلاولا ا ًالءوسلاف د ارمساو ىصالا ىونىح 35 ا الاطأ

 ا ه <

 0 لكلا ٠ نمسصتو عئرت ىل هواهقسى اا هغاوفأ ل عاف سلاش

 كلذّدتما ىامو.لاىلاا را ههاذكم واذكّلو اماعناك لاّقيواعت هلبالادت ملاذا ل وشب

 ربل نمدلصأو هلاصتاو مالا ةما دة سااهانعمو عضومريغفثيدحلا ف تءاجدقو موملاىلا

 نعونالاو نبا َنّلعتلا ىأنب رحألاشخءاحو لاملاوردصملا عار ب صتتتا وبحسلا
 رم مو ءصو هس هم

 هنرهه- قريعيلا ددرتوصوهو لعفل اريِدهد درة طاو توصلا ةريْرَلساو كارعالانب

 سرع © يس

 القفص : ىلعل بلغالا لاق رح رحدقو

 بكمل لجلك ةماهو 3 تك ةرصح فر رت #23 بهلادع 3 رحاذاوهو

 أ 0 ل 6 2

 اير ا - 3 ارعسال ا بلعث دشن هلوقو

 هب سل < 5 ءس هه : وهم يدم ص 6<

 نر وهف لجل لوقتاكراج ربوع يوهو جلب ارثك ب رحلذو حاصو جذرحرج لاق

 هسفردك ىأ مهجرات هنطن ىف راها بهذا وةضقلا ءانالا قف رمي ابك

 ىرشتعنرلا لاهرثالا نبا لاه :قفوحلاقهملا عوقو توصوهو رس عر او ترسل لال
 و هو

 َّق 7 رمال ةققحلا ىلع مهحجران نالزاح مالكلا ادهو لاه بصنل ارثك ”اوراتا :

 مم 5

 ىناوالا هذه نءاملاناسنالا عب وصل عج هنكو رتل دنعريعبلا توصُكريركباو هقوح

 نمهسنطي ىف نهجرانةركيركم اهل انمتنا لي عتلا قاقحساو اهءىبغلا عوقولةصوصخلا

 ىلءامأورانلا نيب ودس .لصفللءامل ابر رص ركذدقنوكيورانلا عفرمسجواذهزاسجلا قيرط

 توص ةارتاوتماعرت ةعرح ا ذاءاملا تالف و هلوعفمرانل اولعافلاوهبراشلاف بدلا

 هس و سدء-ع و

 ىاانماعز رحب هةنيف :زاكمق تملا فأن ن نسا ثدي د>هئنمو مهحجران عرضا كو ءملاق

 6 برعلاث اسل ص نول



 ليما لصأرحلاوهلوق )2

 لصالاب طيضلا ادهماذك

 سوماقلا لاق هيلع لّوعملا
 وهوأ ليما ل صأ داو

 ٍناوصلاو ءارفلل فيدصت
 لبخلا طب الععلصارخلا
 نم بمعلاو هحراشلاو

 ركح ذ.[ثحفذمملا

 ليانحماك اسما

 اك ف صعتالاذاف سدرغلا

 هد اشاد - دعما دعس سا

 ءارلاف رت « ملا لست

 ار ىنوامسووما #2 اًديسع حرستا ان

 يلا رس ف ساكت 0 َ ووو م

00 

 ” 0 ع اهلج نم مارب راها كنس ساد ثيد_للاىفو

 د دولا ممسك اك + ملا ال لاق كار

 اهرب نيعبلاو رم ا و لتعمل نما م ارح نر وددش مريع لا رنماولاةامم رولاق

 ران هريعبلارتحاو رايت اللرعبلا جير خيامرم كلارا ىرهوجلا اهلك اهم
 ءوس

 : ريعبلا هجر مام رجلا اهترحص ميما يل هنقأن ىلع بطخ هنأ ث د دا ىفو رات شرك ىذ لكو

 و ةدو < ىو

 ترتح اف اش 000 ثددح فو نازل يرتب هند

 هتبعر لعد محال ىا رول النا الإ اهزشإال يتييحسرم تيدي

 تريح دقو ا ا ركن موبعبلا هب ص مشيا“ هرحجاو هديسنبا الثم كادر |ترمضَم

 كمال ىأ هنري ىلعٌتصالتالذو كاسل ا ا - اوةاشلاوةقانلا

 00 النا نراجا رار رشم ام ه ردع اوةردلا فلتخاام 1

 لاَّقف :رطملا نعزاجلا ع نم مدقال بر لأسبان نأ ىارعالا با ىورو ساأرلا ىلاولعت ةريلاو

 ةردلا بالتجا : 5 ةرشايةردلا تيلشجاو ىَرعملا تاتا تعّنس ىتح هيعسألا انملع تعا

0 

 الو اا رعبا

 1 ه2 ىث ةووع و هدد

 رانا مابا راو خا ندا لارئالفْض وأ كريقمنأ المت ىش اوملا نادرا

 ىو ةةل اك به ار

 ةممهضص يدع سس كن نوع م انج

 018 اي دل هنأ ا #3 اا

 ودع م 0 -

 نرقع ةرارلاو اهترثك ن اد دو هرالاريلا ىلعر دقتالرب سلا ةليقث ى أر اسك ىمدالا

 ةرعدوص

 عءو ْن دونعطد ود روععد

 د نيام أ 73 ع 9 تك

 نملاهلتقأو نراّقعاا ثمْأ نم ىهو اهنداهر را ربت يعل لكش لع هوس رفَص

 وو 2ع

 000 00 وكمل هدرا جر او الا نبا هعدلت

 و 5 سرس 0ث ف 9و بوح 4 8 2 س

 8ز و هم جه

 20010 0 ل يوم #3 اراد 35

 لاق امآغلا ىلا سلا نمالع ثيح ءوهديردنبا لاف
 هداذءس 5 مت وسهل سو تلا ع

 لرحوترتادقفك أو 0 من ا

 امويفعا و ذركاوع 2رئاو لهنا وعض اواي اوكباو ضرالا 0

 اعج



 رس هو 0
٠. 7 ٠. 

 راو مك ناكل مد و 3 مصغدسا عاجلا نال

 244 (درح) ءارلا فرح 5 مي لصف

 ْ 2-7 ع 2 ع٠

 0 وى 7 2ىهمدو

 دس اوررحدعجو *ع 3 0 0 رس د لشلادشأو و فاطقنم
 و وو هامسدع و صو ودمرت م

 لدحتصيمقلا قو ةّشم لك اهب 2 يا

 هلوقكا يفريآتلاو ضرالا ىفرَسا نم نكلواللاك هَ ةر رأسا نمار ىيهدالل لاق
 86م ىو وس 8 نيمرع

 بعكلا كاذكو ةةدماجلاةنعسلا ةرحباو دامقلا عنجرورجسرفو ه بتشو نيا شوج
00 

 ءاسمسلا بانو لا سايعنبا ثي دح فو ةمقلا هد: .هكى هواها ىهلاق امنا رشم

 رح ىطس مسهل امم نمو نك ع تيبرحم تاهو ىشو

 رحل ىرهوملا رحب لمؤتلا .اطرا تقول نافءاسلا دك ةركماب نطسولا 9 رج بطر

 قرح بابل عتسصناهنعهتلا ىضر ةشناعشيدح فو ل رمال ءامسلاف
 ضراوعلا فارطأ هملع عضوي وبىذلا تيبلا ىف ضم عض هول اوه كا راسى رح ىلع :ودءانع

 اروت فصي سوقلاورا لاتو عضاربالثل هنقدش زد لسمفلاناس ةرياخباى 9
 سا دب جوج

 زرجاداَل 00 2 هلا ناريعهسلاركسو املكو

 عنتيل ليمن اسر لا قشاكلكلا ناب شغ رقي تار باكلالعيوتلاكأ

 ىلعويدقو ل-راااهينجةبانحلاو بدلا :ريرخاو 5 هير ارخلا و ةيانسوجالار ار

 لاق ةبانسمهيلع عا راع اهرصرت جراب
 اعدم مارك انا هلايريص 2 ةريرحانملءانالومرساذا

 10 دع ا هج > ع م

 ناكمنأك ذو بنذلاو ةيانحلا ةريركلا كئافلح ةريرح لاقى ند أ يده ايلاكثيدحلا فو

 ل.فعوم مهعركم لواهوضقتا لفة عداو مفرق © 0 هلأ ىلصوّللالوسرنب

 م6879 مج

 مقال ذأ ءانعملاق و35 ممم 4 ,رومذخ افدهعلا ص :ىفرهاشم و راصدهعلا قوهعماوناكو

 نم ثمل + نمد ؛امهترس نيذللانيلجر ابدعي يدم اهلعلدبو فضن نمت الريكي

 مص حس هذ و 2 و 9

 ةريشعوأ لاووأ دلو نمووبخؤرب ريجذخؤيالا أ سشنالار 00 طب ثيدحهنمو

 هلطاستالءانعملبقو ريو < هيقطتوهيلعنجتالعأهراشنالو لاح ًراجتالرخ الاثي دخلا فو

5 

 ىرلا نم مءارلا ف فذ ىورو رخ آت قوىلا هل نم هركضو هقحجهيوأت نأو هو رّلسا نم

 كإ- أنمى كرار نمو لاَرَبْنِمو كتير مك ذتاعفو هللاغتالو هلواطتالىأةةباسملاو

 ”هوو 4 م”ىع ب تدم ع

 تين



 تف ةبشخ ةرداو هلوق
 ىعمىتلاامأواهعضو يملا
 ريغال حفلابفةمق الاةزيملاا

 سوماقلان دا

 يعم مإ

 000 ءارلافرح + م1الصف ل

 مود تيد

 تلا هرجأب بايلااذ- هريغ نم نوكسش “ لع هقب اى أن امالاوهو ةراجحالا نم ىلِ وارس ىلرتسأ

 م3 7< ة رس دي مآ 3 و ُر 0 ارو ميم

 عبقولبعم يللا قو * تر رح ميا " ةرقنع لاك همفاكر :وهيدتعط

 درداخا لاك همذخشرلا روت عيالي رك همفعرلا قرر هكطاذ اء ألام

 وس 2

 ىَديو امل املا فرحتو 0 معلا لام حاصي قو سوأ نيهيطقدمساو
 ا

 ْتَنَ اذا اهل ىجالدع رقد صل ام لاقف نأضلا نع# ةرجلاناسل الكس تبكتلانبا

 ا اينو ارسل ناوحو ا وديدشلارهدلا ىف ا هرج ىعيلاق ا 2

 ءاملاىلاّقيرطلا ةراسملاو َكامفام_نعقتنّدلاَبحى أن رحاهلر لا ل_عجا يرجزالا لأ
 ةراو * لرب او را فو 6 لا معلا ىلا مولا هطسوف ىذا ليبششلار 8

 بشقاذافءابطلا اهيداصي و ىلتلا لمح لح اهطس 00 ًارىفل ع عارذلا اوضة

 نكسهنعأو ه:بلغاذاف تاق اهسراموا مف برط او ةعاس ا مدوان هيف عقوو ىطلا اهيف
 قءموقلا فااخضيىذلا كلذ برمي اهكاَسْمَوحلا صوان لكلا فو هما ملا كات فابهفزفتساو

 هيفبرطضيف سهأق عش نملالثمبرضي ل بقو قاقولا كاّرطضدو مسهلوقىلا عجريم مهتأد
 ا ثهلاوأ نكح. صالالاهامعأ اذا برطضي نأ ةصوانملاو لاك نكس
 و | تاسيوتل بارا قبلا ةلامحملا طدرتاصع ىهولاق ةر رد نءثحاسلاكوه

 هدياصعلا كن برمذ هديدخ تاع ب 2 راتوالا تدقعتا ةلاحلا ومدي تانداذاف

 باهثد دنهل ىلا هيض د ةركلاىهاصعلا كإدفادرسسكف هلبروىرخالا
 ه مس 7 وه سرع © ءس

 عيطسملا ناصحلا لئمةرحج « جيوش واد

 ىو تراوح الا تربو ىرتاهك رتوةقان ب 5 0 اههطظعل سرفلاب اههمش

 7 لي س2 0 و و 8 هم 59+ ه 527

 ارب ىلعتوارفصر دحت 5 اريك نأاهالشنال دشنأو كار ءالا نان ءريست

 صلينا نعيد اماق بهذلا كأر ردا ةرضاحلا ىلارُمكوُلا ةيدابلا ىلا لن ىأ

 ام نوطاللا عن وح ةهباشملا نمامهندءاملةين الا هنم لمعت ىذلار تا دركي ناد

 دلو ورارجنالاو ءرابلعابك ارو ئعرتوةقاتلارنستنأركساو
 17 ه2

 كرار لم ام د ىرا راو فوأ ىلع لا

 عا - م ٍِع
 والاف رم فر رس اررثلا لز.ملايدارأ
 لوعفم عع لوعفوهىرهزال الافو هيحاص عش داك الوداق“ الى داارورخسا لجل لل_هبع

 روحو



 ١ 41/ (ررخ) ءارلا فرح 5 ما لصق

 نت اص 2و  مموص رب سس

 قدصتفرت :نمنيعاصباصاخربر ارك ناك الحر نأ ث يدا ىو ةرا هعجب وليل اريركلا

 ريركلا ىف بانج نيريهز لاقو ري وتباضي أه املا مامزو لبحلا,ءاملا قدسي ناكهن أدب ربامهدحاد

 ة هو و سدوعءمو سو

 5 سرا : ازاَعلاحاسست 20 المح لعد
 ملمص ص

 م8 نه ومجم س

 تطرو |ناعمس نا نيرو ةبتايعبلا تأ اىلءىشد نم دأن مربِركا فزاوهلا لاقو

 كيس هقنع وهو نقل ف هفرط تاعجاذاريعبلا قتعفف ريا

 0 00 طروملاربِركسا اهات دشلأو

 ها ع م ُ 9 مح رص صا

 وه ىرهظب ريرسخلارت ركود معز ئعا لع سانا مكبغتنلولثيدحلا و

 لاق لاق رباح نعثد دخلا ىو ةروهضملالاسحلا نم هريغىلءقلطب ومامّزلاوحخ مدأن 0

 دوق مربح هس 5 ىلعالا ل.للان ماسي ف قى "الورك ذم مالو سمن .٠ مام لسو ه.لع هنا ىلص هللا لوسر

 سو و5 2-2 ىلع وو و تمد

 دقاطب ل مْضأو اهلكهدقع تلك ااضوو ماك 0 ظقيتساوهناف

 و ََء 2 >ٍ - وعلا 5

 0 ولالا قانعأ فنوكي مدأن 5 هلوتغم لبحر لاو يدان ل

 ىت>ىلاعتهننارك ذب ناو هياورفو ا

 دقلاشو كد ل مرو 0 رهو هقمع ىلعرب را ءارتوراو نا

 ةبادللر اذعلا ةازنع :ريعملل لعدم لح 7 ريكا ىرهوخلا ءاشام عصي هتك 6

 لاق فهمامز هلا دبعنب ريرجاوعزان ةياصقلا نآثيدحلا فو ايبلجلا ىهعم هب وماما

 هللاق هنآثد دا ىفو همام .ز هلاوعدىأ ريرسلا اور رباه رمل شاول

 ةسينص مد م ىف ىأ ةقئاثلا ف نمور عشومفلا م أنبا لفغم لجر ىلا ىدسالاةداسقن ْ

 هل ةنرخأ اذاني هنربأو انكر دمعات علو هبا لع مسدالىذا لا قا

 ةغلاملاو ةرثكحا دش خلا 1 /رخكلاو هلواطي ىأانالف راك تالفو اهعنات اذا ىاعأ ىنرتجأو

 هررحان أل جرف دانف لا فىشمو ليس تنعطلا# هللادعدحففو ه ا
 هتنعطاذا علا ربل اي هبقرا ارتاىأكيدين ملا قلة ألا دانف منازل ا

 لاق ىدسألا هلتقنيحدنيمنب رش نورعنأاوعزو ريم تعجبتنأك اكدر 7 ه وهو ىسْخ

 رت امهلوقن هدرا نعمه 10 ىلا ىلب :وارسسىرحأ هل

 زا ا لهأ ةغل ىلع ماعدال ايار لا يرن رلاتكرتو هتنغطاذا

 لاقدلد وارسد_خان تادارأ وهباثةبل سالت وكي نأز وو مفريغَْغل ىلع معد ذنقوأ|

 نملعف نغ ةاسأل هلوق

 هأ هّناعّوا- ىأناعتسا

 د يعم



 لصالاءاذك ملط لي هلوق

 هأ هلع فقن لفدررحو

 منعم

 (مزج) . ءارلافزخت » مدل الصف 5

 طم نأاهزسو اهرس دراج وكت نازوحيو قوفدم ىتعع قفادءامو ةمض ره ىععةمضار

 - 2 عض 7-2 ودم م

 |٠ ار رمت اهنال راج تسمم لماوعلا ى م 0 رة سنخلافو 5

00 

 ةرومعمى 1ةصاع ضراك هلو عفم عع "ولع ارا لاعفةرورحم امن“ اك اهتز اواهمطخ داق ىأ

 ىفةقدلان الموقلا بئاكر ىهو ىرهوا لاق ةقدسم] ماوعلا ل والا ف سيل داو انما

 2 ىن 9هس9و يروج ع خد 5
 ا اد لا اوساهقو ميعأ الار يشالفوأ لماوعلاد وداوسلا

 يسم ج م

 يقام 3 5-3 00 لاكو

 لاقو اوهتساف ريكا 1 مرناسازاد اوقك اذهواهريس مفرافاعتمىبالادجت ملاذا لوقي

 مسا َنوحاوفأ زعارلا ملط ىل ل وسشناهقلْطأ رخآلا

 ياما مطل رطملامادأن اكملا ءوتلارخو مطارخنالا اوطاهنأدا ارا
 ىو ة2سدو هر 0-2

 ورع راب ىمدالا رعقلا ةديعبلارا , الاواناكر لا نمرورتكساو «نك اهلا نمعوتاهب رحب

 ى 9م
 رو رح ةأ ص ارعت اه دعبلاهريش ىلعرص اهولدنال كاذاه ل.قامتاوريعي ىلعاهنم قدسي ىلا
 2103و و دهءدو رب عى سه:

 الوُدَدَجأ دقوا هالو ترب دقو اروُرب تناك امرا رعقلا ةديعيروسُممكرو ةهدععم

 و
 هس وى مو < هو 8 3

 اناس تاو اويل ماو 000 0-5 دع دئاوادغ
- 

 و2 5 هه 5 «تمسص وص

 رورجمدا أول تفتت * روصستع ىشَأ |ٌقفد ىلع لاق عضرب

 ظ ريسعبلاّناسل بقيم للا اةلثميأهلان دى ب رارحالا دقو

 نولاوب الكلاس دس لاو ها لاق مسيل همف لص

 را ناسللارهظ لاك * املا كف

 قيكتبلا نا كلذاهنع 0 راس وأهم ىفةحر يدخل اعاض را نعل يصفلارككسأو

 بركب دعم نبو رع لاقو عضرب جالت ئاسل َتْقَمماذا ل صفلات يدل
 َت ترجأحامر رلا نكَلوُتقطَ 5 مهحامر ر سقط أك 2 داواذ 5تدءوو

 نع فال تعطقغأ رب مهحامدز هساوم_ ترق كاذ ترك ذلاولب او واناكول ىأ
 عا و 3 / د دوم

 دشْنأو رجو# حا ددورج و هذ ليصل لاقي ىععمالا اولد ”اقي لمهن دارأ مهرارغب مالكلا

 و مو7 ىض قمر م سعاس

 يليص مداد نم لبحر يرا ليقو ٍمامْزلالبحِررْجلاثبلا #3 ناَسقارورجْرْحْاو 5

 2 هم ت1

 رعم لادو اًعاَرذنوعبسري رتبه سأر ىلعو حبصارثو يخلع حشا نمر ع نبا ثيدحفو ريعبلا



 ١4 (زرج) ءارلافرح « مل الصف
 8 ه2

 هرمصات موب دي ليسا 28 3 ىررحو راع ىشيعاهلَتْلف

 كدت ىعءام زوهنددش نماعزاجو نع عسضلار الا ا 0 رد

 هن اكرطملا نهنوكت ال رص و اضيأاه را نم حاضلار ريال لال 5
03 

 ٌريعالو عبضل اراجان ءاجمرحسو هلاسأ الا اش عدالىذلار طملل لاقي ىلا ارعالا نما هرحالا استعان

ٍ- 0 

 لتفادي برب عسضلار لثم فك تق لوقيجلار ءالانبا تعمر مث لاك ٌبااملَسالا عبضلا
 .ع ع«صمصخح» قد

 ناعأ راق انعديزونأ عبضلاراعامسلا انتباصأو 00 نات ضرالاة را

 2 واجمل "وص هع اذا ةريثك
 3 ني ع

 ممل اهباَمعبالاغأ « فرح ءاضَعلا مى تقال
 و يل

 ةعدملا نغاعالوزوع نعت وبوأ» 119 0-0 هرحيف لدسلا هقشن رممروراملاو

 ماقد باهي اوةقانلارك نأ 7 مجلاتي وحدة ثالثوأ مانأ ةعيراباهز واكيقر 2

 2و و

 رخال الا نم مم ؟ ىلا ىو لماوخلا نورد طقفامو نيعب رأوأن بر هشوأ ار هشة نسلا

 و س هذ مو 2س مي -ه تس

 ةقام !|ثرحو 2 هيتس ف دع رعاشلا لاق اهزواحت وأ دياغلا ىضقآ ىلا اهدإو

0 

 نأ ار او( - اذاةريرع رص لعرب لاَش) عاد مايب ةزولج عاجي رشم لا

 اذاداولا نوكيام تأ لا 1لأ اقي لاو ارهاب ةقانلا بلعث لاك ارو ةكلل

 لاق لبالا مرك أ ىهوةنسلا ديرب أ ةثالئر م قلارورْحا فار ءالانسا لاقو تا
 و دو 2 سدا 7-

 اهكسر واهم هصواغرج-لبالا نمركتامتاو لاك رت الف فدباصملا اما لبالا عسب ارملارتالو
 5 : و23

 اهتأ 1 واهم وح ةدشا ا صاينلاو داك الو لاو اهفاوح -أقيض واه دولد طلاب درا و

 و

 رصيف هات دنع هقنع ىلا اديقنومفاهدإو صممت بلا ىهلمقو تانك تسيبهتلاورا

 هوقو

 ا ماك ءّ 7ىحةقرحلا سلشت وعتاد .اعفاضيفا هلي صلت دواهيدي نيب

 ليصفلا كلذ اهعضْري تحت الفاهرشا نما وّدسو هملعاهوراط مرخ الصف ةقرشلا كات اوسدلأ

 دم 9<
 را و ما هماراقهنماسنبل رددت

 نيت ساو لاح

 اريشردع 00 اهرب نمر رثك أ او اهدلول ىوقأ ناك ٌترحالك واهتطيىفام عضن مو

 طيس و ب اهتافو ارا !ادهو" هلل ةرشع

 وَ ع 5 5ه تر < 2 20 0

 ىهفةراخلا لبالاامأو ب ذتلا ترحاولا# امش اهيلعدازذاف ارهشرشءد_> ا هعضتنأ
 َط 2 4

 ةييشبع ل ثمة لوعبغم ىعع لعام ىهو ةمز الاء رحت ىلا لبالا ةزاختا ردوا لاه ”لشارالا

 ادك خللا هماعرح لاقبهاوق

 هذ ها ةسانمالو لصالاب

 اهرك ذب قاسسوانهتيلجلا

 يعم مأ ةداملاهذه



 ملا مضي ار ذؤماوءلوق
 رذو+اواهضتولاذلا مض عم
 لاذإا متفو محلا مظل

 را ةهوامهكشبو
 ض 0 ىفاكلاذلا
 .نض

 ردت قب و رذ 0مرات ةءملاحادعلا قو ة :رقملاداو ردود ردوماو عشنا عأ |

 (ررج) 2 ءارلافرح + مجلالصف 144

 ىحو 0 دازتدقاهنالوروجةزمهةدايزبانمكح ل ذاومدبس نبا لاق ردوحَن اذ

 ىو م و2 ووو - 3 همسوو هيد و

 لعءْوفردوخ كلذناك تافلاق رذاوج ىلع» كشكول 10 نان: -و اردؤح نحنا

 ا كهل د 2ءو ىكهد عمو و
 ىحنا ىحو هسيفةغاو أ ايلديا يفت كلذ نماففترذوجو رذوج نوكي ولعوفردوجو

 وكمال انو انا راما نرجس ةفئرتو ك لاثم ىلعاردوجنأ

 أ دءدص م

 | دير ان يدصوءدسن لاك ردوا فةغاردسملاو ةعيرالاتانيف النسا

 2آآ 7 59ه

 حامرطلا لاك باسات دما ثمللا ) راذجإ) ناسرافرذوملا دردؤعا ونام رع

 ريغ اخ 2 هرب لا دلا

 و 0

 هديل | عطفا ذاوهلمقو 0 ار سلا نواه

 8و

 اهنم تءقيفةعيملات ءاقاذا كلذكو يل ةدازب عاملا ىةفعسلا لص أن ههعطقا نمت دقبف

 ىو وه # ة-ورك

 روم دج نيدنرلا س ًاردنع عطقالادينم قبامو سد دا اهلقأالا تعطقاذادملا هل _ثمو ةعطق

 هديئر رس نيهتلا دع لاق هيعطق ؛وهروُمدحجدب رم ذلاقي

 اًسْسمهلنادمسحج ا .يفناف 0 اهم مورلا نويرط أن كيناف

 و وم وه .,

 ا يو

 0-2 5 و +2 ِه و

 2 سا دي

 ما ذج نيهملام 00 9 باني كرار شدا

 مه و موو

 هذشمعارغلا منان دك ىأهرومد<مذخأ ل يقو هعبسخ ىأة ريما ذي .ودر رومد#<ئشلاذخأو

8 2 8 1 

 دينو هروم جو هرامدج و هريمذع

 7 هد م5 ما ل هس 05 له 7 10

 تبلت هبلاتارب ًامرومذحي #2 ةيلحاهنمتددرأن ا كلعل

 هدو 3 ه -ٍ دم 9-29 َ هم ءءء

 ممحاو ند اءوشلار لاو 0 ارح هرب هرج بدحلارملا ررح

 لاق 70! سم ترا اداانلا الرلحاو

 . اًهشردجاو هلوصأ عر 03 اًنسحال ىحاصاتلقف

 سات 7س - 2 0 مج

 لاق هبررخ وهر رجودز مساو مر ا ًارتحا فلاشدال كلذ ساقدالو

 تاقف



 ارداف وبلاك نم لي ا دصساو دي مكن ودها ءاضق احب رطا دقلاولا

 للي ((رذدج) ءارلافرح « مكالصف
 011 11 1 ا

 هد م27 وه س

 دشنأو ىرحسهلا| نعاهز رغم قمعلارذجو

 وودو 76-200 ل مم و

 رفغم فاول ارد ىلع ف 3 هن 0

 »+ و

 هما غاب ام ىأ» 0 وقت :اذكيفاذكو رشح فةرمع لاقي ىلا نانا او رودج عملاو
 4 هل وص هد 8 وصد 1 10 ال اص س

 ةسهردح وٌةرشعة .انرذك انور شعوتض هلة والا ترحل را] 0 2

 صس وو ساد ير -ٍ ّك

 نآأوهو مدلكلار جرد 5 ب ”امردج برضلا باسح قف ةرشعو هيسجس نب رسعو

 قر رز فيكس هلا ا لاقف نعي رالودح ادعت رالودسانستسالاج عسا لا

 مهءموص سد تس

 باس ار نمبر ماعم ديرب دخلا غلس تح ءاملا سدحاريب لا ثيدحرفو ةلداحلا

 مدقت دقو ا مناخ نااار [ىتلكل صر سكلاو غلاب وهو

 وه <و

 زذشاو ةمعكل ا لو>ءانمل 1 نم غرافلا كاورداشلاوه لاترد نعد تاع

 لاف لاحرلان مسذدملادازو فارطالا نيا ظيلغلاريصقلا

 9-5 ه5 سس مص وهون هدم

 . ردح نيدلا ىذاج ىلعادبأ #2 ةلوعج ل رت ةفالشلا نأ

 2 هت  يم”<و ا

 ىربنيا لاق هلثمردملاو ءاهلادىتنالاو هتيشم ديرب *«لاوزلارذجئاريسلاد# و هرعو أ دشنأو

 ورموبأ دشن ىذلاوريغمماكت يبلاولاقدشنأ درعا عزوعرطو لال عاااذه
 دمر مهو

 هليقو #23 اوزلاردجارتبلا وهو ىلعتلااءادو..ل حلال

 ساس نحل

 اقص كو صل ها سات سس

 اواو 0 لام كميات 3 لا السا هد ع تضرعت

 ا

 وس هوه م ”ودءس

 كازياعأ طالللا دمع 5 لارا هنخت كو »ع لاكب عا 2آ0
 - 0 -ه

 هه مدحرص

 لارانعءاهك ادم 9 ماتا كل لعابنم لايقبل تكررو
 2م - سم

 ءكآلدتاعا شير علا #* تل رعلا كلذ فاه

 كمكمدلاو رداجلا كلذكو ظيلغلا ا اوريصقتا ان و 1 راقف هتتشمىف كح ىذلا كاملا

 ءلودلا نماهك ادو ب ”لاود وبلا ند كاكبلاو بلصلا مماسقلا واهعكناهر او ديدشلا
 لا 5 مان 7# و و © :

 شرفنملالاقيو ظيلغلار الا شرقا ولا كلا ىلعرهفلا#بطلا تكد لاقي قدسلاوهو
 0 دمد9 ه عد 9 ص 98 9. 3 8
 سرغتسقلا انقر لأب #37 سرح وكن وردق رحارلا لاف ءارريغداضيا

 وو 5 2 2 7 هم اج 0

 نونلا ترذج ىعمالا هتصأتسا هدأ اواردح“ ىناترتسدوا ةديدشة اصل ا

- - 

 كىس لك يع فرو بحاصلاو لبان ماضل أ عاطقنالارذَسا دسساوبأ لاقو هما

 2 ص ةزوس 8 وس وو يس و

 506-5 ترعلاناتسأ هن 26(



 (ردخج)  ءارلافرح « ملالصف ١4

 ردجىداوف تاعرذأ نم »ع ال امسْحَرْناغ

 درت هم

 ةبمسؤ دسيتلا# قئاقرع لمايلاب ميمو ردح رجو

 سم س89 ه

 لاسر نم عادو ليقود 2 لذاوعلاموللبق فاكس آلا

 2 50 2 مس

 ىطابو قلق يسي باص ءاع »* ةيردمج اه ف ىلاصصا آلا

 نا لاق هببحاص بطاط الان در وام باوصلاوانبصتش الآ ىرهومبا درو[ تبا اذهو

 هم وس

 ارد_حنال_.ةدقو همامقلاو توملا وأى ىديورجخاهيلاكيامدإ ل اورهت انه ييقلاوىر

 ىدرك دش دمخلافق و ىسابق ب سنوهف هملاةيوستم يرد ارهلتا تناكنافاضيأ 1ك انهعضوم

 عام ه

 01 هللا ىلص ىلا حاقاهبف تناك دملا.٠ ندلاسم] 'ةنس قع عرسملادل نوكسوربلا عد

 ةغلامملا ىلعةرد مح ها لاقيدقو ريصَملا نارك اورد اور دك او اهيلعريغأا لل سوهملع

 ١ يد هد ع كس <# ع مو29

 5 هن ردبجوهردد ا عاو قنا واخ اداوم دهر ى مالا انو

 0 وص دو و ولا 8 903 ه بَ

 معلا اةروتكمالوداصع 5 ةيردس اهنثتولا ةزعّتنت بوقعي

 لاع لقال رضتلاردعلاو

 0 دفلاَن رم فتاك ام * ىلع ىمكلاردص ف وظعالفا

 ىرهوملا 3 ديلا ىتلاهنود نمي دحو 3 لافاكن ظفللا فالتخال نيشءملاداعأ

 دعرهمشسو ” دعا: !بوتلا كلذكو نيبتيل هنم سرت علما ترض اذا بالبرد

 00 مو ص م9 دصح ا

 ردجو ”ا اد لئاو ردك“ تلاردج . (ضج) رعي اولا فهذناك ام

 ناار ديد هنار ”لافو ءيش اطل ضآو و دلال صأوتاسللا لص دخلا ضو هلصأ شلك

 قدررغل الافق لص و اردجديدشو

 289 7 ه د وعم 9 مص

 اهوردحت دامس ىيتحاهليلاخأ 5 تمت ديمالكسا لثم |[ اركتار

 ا 0 1 الرا يلصق ع الاجر ىاقر ديف امال تلزتناسملانيقشينح ثودح قو

 ةسشحو ةرقب فص ر هز لاقو ئْث
 م 86-262 دع زو موس نع

 دد بوعكلا كوادمردجملا د انهيفؤسملا فرعت نينعماسو

 رذ+ازرعوأ ورع أن عرسكلاهردجو ىبمدالا نع غل ع ار 2 * لكزضتو امنرق عب

 دو

 لوقأالو لاق ردحوهلاةف<: :ءىلارعالا نبا تلأنم" هلمجْنسالاقو مم ااا ورستلا

 2 مه

 هلصأكو :لكرذجو هديسنبا هوو رص *لصأردحلاو بنو باس لص رد, اولاكرذج
- 

 رد>-و



 عاق 8

 ىلإ ارعالانباهدشنأ هلوقو هد هر دو «ردتخاءاننلا داضعًأدسُشَت »ع

 7-20 ديلا“ رش

 رحم ىذ لمدللا ف[ اك هيلا ملك ورح او

 لل مايرد ىلا ىأردبتلا ىذداأ توكي زو جددت طنا اىذداراامغا

 تائأ «ُتقلاملْم قوما #23 هومسس دشن لما ناردصماعبجبامهنالل يملا اقم

 نينو باعث ءاكحرا دخلا ىراو لج رئاردجو ةيقوتلا
 م 2 هدم هد هامصوعو م

 اردَبودَطتحمالمألا #3 ارك دنم لريال مشرلاَف #3 اراقربب لا نب مدصن ا

 ٌرادجاوندزالان دويوسخا) اها ويس نخل ةحرافو هاشح ىو رولاق

 ةعو <

 لما رب ى>ثيدحلاىف و رادخلالصْْردخباو كاذاةردطس اوف 11

 ىهىاصللا لاقو رود جاو
 ديسلاو تفاوملا

:1 

 مو و هس اس و مو 8- 5-0-2 2 نا 0

 حو ص مءاملاى ا نماه در وداد 3 اّتفصعتااطدقسن !نيف ىبسل

3 

 : هو 6 2
 0 زلاثددحففو ةمومط»لاهاكلدالولور ودلال وحامدارأ هنالامومطمدر ة1لاق

 عكس - يللا قار ةركسأ حيارم :لوسف لو ,هلعهللا لص ىنلا ىلا ىراصأ فول ||

 ىي>ءاملا سحا هلاكذ ءاورفو راد املا ال ةعرزماداشعأن عضراضارأ ولاا

 ردن اىورو 0 ودير لونين يمد اعلي

 2 7 2و 1

 هكتارا تي 0 كا تبلا طئاحلوصأن مهمفاملر ادب هربتنبلا ف 2

 ىنعالال اق رود لاو دقناكمربدلا ثيللا رادج هود ىلا .ناكل ريدا ءاملا

 م و 2 2 ل 2

 اهدحاو هطنا اود نعلارودحو يدخر ديك نم ةريظعلا لاشيو «اربدحداو لك توب و#

 ه م ىو

 وبألاق و ةردج هنااحاو تار 2 و اهتفاس نمل قواجتافاستماكت ردح

 لا و 0 و ركل 1 عمت 2 رلا تان و ريغصدن :ًارغةل طارد ةفنح

 تابنلانمبرضرُدَملا ثيللا بيذهتلا هرودجلاوذاخلا تاذبىسأ + اروثفصوو جامعا
 بور قار نمولاق * ىصنلا ىَسك اداردجتو اركم « حاملا لاك" ٌةرْدسدحاولا
 رد أو صرألا تردجأ ل سقعس رلا لوأىفاهسؤرتعلط ًااذاف بالصلاو فاغقل افتينت

- 

 َ رقحاععل !ىفو مأشلابعضومردو ءزابمسأتقرضتلاطاذاخلوطو تا ظ

 بودو لاق رج |اهيلا بسنت ماشلاب

 14١ (ردح) ءارلا قرح 0 ميلا للصف

 وهلا تاينرد_او هلوق
 نم ىذلااماو ميا م

 ىناماهختفبف لهرلاتابن
 ىىجعم ها سوماقلا



 بابن متدنل ل ردح وهلوت

 ةرادحرد>وهلوقو دعق

 سوماقلا ناك ةماركمرك 5ك
 هلوقو ناسللا ل صأ طرضو

 نما مركلاردح لاقي و

 سؤماقلا ىفاكريغال حرف باد

 يعم ما هحرشو

 اذكنانطب و نطبلُءم هلوق

 امعا ليشمل ا لعلو اوصل ىف

 نائطبو نارد_> نيب وه
 درشلا نعرظتلا عطقي طف
 رادخلاو حامصملا فواميف

 لئمردج عجلاو طئاملا

 ىةفاردلاوىتكوباك
 هأ ثاردجه عج ورادلا

 (ردج) 2 ءارافرح « محلا لصف 57
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 زك دلة ةردجلار ذنلا ربعبلا ىل لد ف ممول ردا كار عالا نا ةاوصوُدَعلس ناسنألا

 عه دم

 1 اوفاردح ةقانويدح الجو تانيا عل اريدعلسلا وكاهلصأ ىف قرعابيتيريعبلا قنعيف

 رابثاردلساو قرد نم سواه صيءادنءاهدلج ب وعن ءار دب ةاشو قاحلافذخآيمرو

 : ل

 هقنعتردح بيد هتلإىفو ارو لحن هضم تردجسدفو مدَكَ لارانخا 2 نمناك اعروراجلاقنعف

 7 9 5-5 #9 هو

 ردت هديت ردج حر رينبا 5 قدا ىوطمْنسيلارداجوأ #4 ةيؤرادشتأوٌترح ا اذااردح

 و ٍ هنداص 6 ص ب

 دشنأو د وهو 00000

 س 7 سد دع

 آد ملا دس رهط يلا وهوه ضلوا ب دخلافو

 85 م

 انآ قورممثيدح هنمو ا«يدشمازو دخلا نطانز 8-5 للا رهظ اك ضرالا نط نم

 هم سو 2 هو - مو

 ردا هيث ةمصحلاو ةَبسْخ او ىردملا مهباصأ ةعامجب ىأن يصحو نيردخ و هلادنغ

 لارج هنيؤشناك لسكان 57 ”هليبقو ارا دخلا سماعو ريغصلادا>ىفرهظب

 كا
 2 صس سو -

 | ول از الز قاس زر تملا وأ ردو رادج ربك رجشلاو

 صخاكهرثح رخ اذاردجو رصشلار دج ف ارعالانبالاكو كلذكض رالا َتردَحأو رهش
 ةسوس صن اص ىس

 رت ذر ردح رفو# عازل او نيواشل اودي حامر طاالاقو

 مما رص 0

 عب هش ح ىلع نعريغتو رعتارداجو عملوا دجأ اوريسطل اريفاطأ ثم هنا دبعقَرمَتمو هوك

 ردح لاقيو د اًويَوفهبحراصٍبنعل ةرذحلو م 1 مسا ةردطاو لختلا َعْلَط عسلولا

 ندرس ةوءوس و ه <

 "لاو تاكملاَردح ا دقو تيدا ناربالا مهوبحاذااردبردك مركلا

 ةراهحن مذضتي نك ةريدخاو مهلا برزة اورد عجلاوةراجن ممسغلا عنصت ةريظخ

 ةهمدو

 راما اهناكردتتل يورط م م عمج را لثمتببلا فمنكديزونأ اهريغوم ملل نوكي

 دايع 0 ندع ود ةردح ىف ةراج نم ةريالسا تن ته نأاف رمش تاسبن ىلع 0

 اونغساامموشوهوسسلاك نانط هو نمي لم عجلا عج نارذح 20 عمملاو ااا ادحلا 1

 مهلا تيرتشلاذءرضوأرعنبهقادبع لوقو ربة نال اولا فلق ءاشن عءددعلا رثك انام, همف

 دعت ىد_:عباوصلاوهد.سنبا لاق راد ىفدسغل اريخ وكمت زو تلا ردج عض

 زادك ىرهونلا نوضرفت رادلا لسع ندب ربامتا ولما ذهورادج عجب وهو تننلاردح
 مس 1 ا ل م

 ةيورلاق هانةرددحاو هطوحاردح مرد هردحو طئاملاراد+لاو
3 

 كمسك

 ك100100 1 ]رم ربات ظ



 ١4 (ردخ) (ءا را لع ميسا لصف
 1 0 تل

 لاحدلا نيءةفص ىف ثيدخلا فو يلفت ةنتنما "ا .دأ أ نم ءارخغا ىنامعللا لاكو نطدلاةءعساو

 لءقدهتمو برو صتاهيف لاهيا نعيد 3 ارْخخالو عَن ان تسيل نيعلا سو هطمروعأ
210 

 لافو هعضومقروك ذموهو "هلمهملاءالانىورو ناكملا غطت نكس لذا ار أرهلل

 ئىثاهنطد ف سلو ءاملابرشتن أ معلا فلا لبمثنبا ءاملا اركحن ًاوءاختا,ىهىرهزالا

 وع 2

 لاهو داود هل اووى ىمدالا لاو ةقساخ# رختاهارتفانوطبق املا صصص |

 رم -_-

واطلاو ماني ناك اذالاو ديال ل نمركسحنلا
 ىنالا نمرمجللالا قحا لقأرهف ى

 2 سس
 م

 نضوا ادعو ماقالوا راح او هطاشت ىهذورسكتاهنط:الخاذارك ذااوءالنارخلاو

 ملاذا ةدود_:ةلاىف قس د ىهو ةراررغصت ةريخلاو ىرهزالا هوام .رسقتاو هئيطّقَلقتاذا

 0 0 ود تت ( نن و

 هلقيلخىأ اذكلواذكب ريدجو» نو ملا ردطاوردنودنبا (ردخجإل قت

 هد ساهل و سوا

 نانثالا كاذكو لعش نأ“: 11111101 ةريدج ”الاو "اردو تو ريدخب علا

 هنعو فاعلا نع هلكع سه اوناتنثالا كاذكو كلذ لفت نأب وكل ذي ةردكا لاو عسجلاو

 ةوء او سد سس ع6© زيلع #2 < ع - 59 ع 000111

 « اولعتسفاولالب 00 رضرلافو تاربدس انجن اوك رع نا

 د مد وي

 ةردكش الا اذعو 3 1 وتاريد نونو ةقلخو كلذ لعفتنا ردح اةأرملال اهي و

 وى هس ءود 00

 لكس نا[ رفحا و ءاعنب دحوع ىأاذك ل عفيِنأ هنسردو هع ىأ نسور دل

 الو لوخألللا انتل لعدماب ادلع نر و د هنا ىباورلارقعج ىلأن عىنابعلل | ىككسو كلذ

 . 03 ب 3 27 2 0 م و ع :

 0 د كاد ىلع درب( هبرادج نمي ارام حو هللعف

 هوم 6م ز) ةسر 2 وص هوو

 اههحاصوردسو ار دحر دحدنو مهةدو'امةلطمدلطان ع 0“ ”ندملا فخورقناتغلامهكتشب و

 ىم ور هموم ىك 2 موءورس < وه8-و5
 قرد طارد قرد ناذةرد 2 ضرأو اردجردعردجفايعللا ىحو ردجترب دج

 رادخشالا هوئرتسوةردساهتنساوتاسارفلاونرضلا نمتوكم دفرنس 0

 ردُخا ديالو اردنا ىديدقو سدي هف عفترت لا ذاوداذسا نعت عفترا داود ا لبقو

 ىرهوملا ةردحاهتدحاو ةئئانل رومات اسنالا,ث وكمت قب لا ىنايعللالاقو ان

 « ردح اًذالمقدمتتال انان « ىارعالا نباد_ثنأو رد جاو ةعلسلا ىمو اة
 ا

 ردا ىلا بست ىلا ندب ةدحاولا نا الا دلج ىلع عفته برضوا اردحلاو

 ردو ن كابس لوا ىنايعللا لوقا ده دس ا لاك رطبا ىلاهبسنقر دا لاك نذو

 وى سو 02

 نو ةرددح ريعمل ا نم ى ملءقو عل كاريسعبلا نعى ةردخماو ردن ترو طار

 لصالاب اذك نسا هلوق

 ىأءافلاوةلم_هملانيسلاب

 سوماقلا فو ةهلوزهم

 ما نعل اودهمملاةع_شاح

 ويعم

 رداحملا سوماةلاىف داز

 اضرأمكضلا ميكا مضي
 د كم ما

  ءادوه ىردسهحلاو هلوق

 ةيهسانلادخأب فورعم

 نملو ا اولاق الاعرمعلا ىف

 قلم نوعرف موق هباب دع

 لأ ةمركع لاو وهدد
 هيبصأ امرهظىردج
 سوماقلاحراش.داف اة هرأ

 يعم مأ



 (رخ) ءارلا فرح 5 ملا لصف ا

 || لكؤتو رصت امن ديربليالا ئارك ىنديلاملاما ركلانو مهلاومأ تكنهأو مهب رضأثنححأو
 2 سدو 6 ورصصسرع

 ظ ١ 1 تمستوسلا قسانلارمجت ىلا هلا او اهلك او عفوا بيانو داوم :ال | كيرضلارزملا ةئسلاةرخاوهلوق
 د ا د م راو يىردرالا | اكو احا نوحكحسو

 نو 2و مس وو مد ه2
 همورأ ىرربغفدسساو #2 هموت تر اءاَنَشلااذا

 لااا سيدا فو تراعهئيعّت رخو يك انا رارخجو

 1 ءاذلا ارك وة هملاع الا ىف هرهزالالاكو م1 راو خالرتما

- 

 ةدئاز يلاو قنا ةوسو قيضلا ةَمرخاو رع م د .اهعضومىفاهرك ذا سو

 أ 1-2 هر

 برج و يبق سمئلاجر حو نماكم اور حافل باول رح اواو رأت نالفَر -و

 مدالاو هع قالا ٌريصقلا دا لج راارَدا (سدعإ) لاقل زاك تعف َنااذا بدلا |ااعدكو ىضركلظاا ىزافهلوق
 ومس د عوج دع الاد_*أ اقىأ

 : رشاخلا ( ردع نر اردو 00 هحاصردحلاقيو ةردخلا 2 0

 هدع_سم ىناس ةهساكعل
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 ارا ضعبل لي :اًدمَص قدسناو مكضلا ا قدقتلا

 رشا حاهسأر ياعم #3 رحاخلا رازالا فم اه رخدقرا لطااوتدرودق

 7 - أ 0 رعى تءاحو طخللا نمتءاح

 || باعد نمارس .عول 8 هسأرلاو وهوهسار عدرب ىدلا لب عن و نسر ءاتتلاع راش ولا اوص- مسح اةدسن 0 مسا لا ةقلطاكو ا لا الا. نه ملا لاق 2
 و وهو تق عواض ىىتلاوهور شاحب ناو ٌرئاحُج تلق تنشداو لاري نال ليخلا ىععم ما

 1 عشر را ارافجاكر مج كلذف

 رساك ءاف رار باع 2 ا م اك رمط ص ةرشاخ

 وس ه 2

 ماظعلا م ص وهو هنو هن ترو هننجتواس قحمول_ضاح تصلوا

 7 سد

 لصافملا لعل مسا دلفعلا قل ارداحلا راو رشاخاو رمد مدمس: م ب الاو

 سه اس2
 3 ا رسك ا وع #23 ةماظعتاك يدرس لاق ةرشاحلا كلذكو

 1 1و
 +همرعدلا نيصراسح وهف« ا رلا ربت ءارغلا 1 2 عا 2 و
 كو 2 و

 0 ارح سر فلاوخجد زسكت اوهطاشت يهدفهنطا "الما ارك سرفاارخب ) رخال

 عسنأرم دعك 1 ا اتاجركل جدو ا 2 ْ ىذلاواذهسرفلارخ هلوق

 هلوقو حرفٍباءنم هدعب

 أكعنم باين محلارثبلار خجو
 كب رمتلا علا رد يا دي بدعم مأ سوماقلا ىف

 م

 9سم مار توم و ”وص

 ءارخ# ةأسحاو محرلا ةحن 0 اهعسوأهر وار خام ١ ةضرالارخخو رملاقعاستالا

 دسالل



 11 (رع) ءارلا فرح 4 م1 لصف

 ئهوتنالا ىهلدقو ةدل مسح - ىلعأ أمت ليقو هطس تقول 1 وبما وشو عسالا و

 الجررك وك ذهلاادشناوةقنحوبءاكحح وهلا ساو ضي رمق دشن بلو ك1 دفئا رميا اور

 يحي افيلاذا 2 تس لك

 بنعلاريص علل رتانبلا سعف رخال راصقلوصالا ظالغر 2
 مى

 بدر رثعضومر دو رسب يمكب هطلشير الا اقوال ساند نما رخل رملاو

 دشنأو ىلع أرك ذن نم نار

 ةلموس سنه هام تاداص هد

 اا كيذلا حصتنا ى ىدح 7 كير ةنماودغ ىحتابه

 ع ىشلكلر ا عرعر ع رعسدطلاك بارته فرس ناكمو هقرعد كرو ةعقمللا ها لعح

 و --)و

 عابسلاو مواد لك ىث لردع هديسنب لاك قلخلا ماظع نم منكم ملاذا ضرالا فرغت

 مو 8 و9 سان ل هسا . مس وص 2 هس س7 دوى ص

 ريخحا 0 #3 كرامل  ىضاشبلاو هلوقو َه 5 رخو راخمأ علا امسفناال

 لخديىدلا هرخت قدي تاروت دقو ىريمط فى سفن اًضمةمهلوقلب اقيلدكوش هن وعل َْن ًاروكمناخ

 ىلا هنأ 5 ىأ هترخلأو هل دفرخلا هل[ دار دشانهرخأو عهماكمموقلاز رحاجتو رد اوهو هب
 8 مسد ع م © سدس ةموو

 دشن واكل لش لاو هال اذك ىل ماهرخحأو هر لخدسصلاو 2و ه .لخدنأ

 لاك هذا ىأار 2 هسفئاركحاو اندصي لف فلك ىأ كرَْح انعرخ لاقي 20 ماى
 5 5 00 و هو ل .2 ا و 7 2 7 4

 رمشلا بتعىفتةجوريظنتو رخانارخاو اهترحجفقانهلا ترج رعشلا زوو ىرهزالا
 هاوراهنع هللا ىذرة_شنأاعز ءىو ص نارا مرحة أرملا تضاحاذاثيدسلا فو هنابقعفو ١ع 500 ع م 1 0 . 0

 ٌنارختاوهامنا علا له ض علاق ريدلاوجيرفلا دبربةساتلا ىلع نونلا رسسكي ساملا ضع

 نعدل ازيسةنونلاوفلالاةدابزبحي رذلل مساوهريثالا نبا لاف ةصاخلسقلا مسا ونلا مضي

 عال اعيجامرحتضاحاذاف ضرحلا لبق مارحامهدح أن ا ىنعملالمقو 5 ه ةردلحا نمهربغ

 سقلاوصالاق اهريغو شحولا نمتافلغتملا

 اف صم هج و 2 مو 6 5 مولود

 لب زت[ةرمصقاهرحاوح 7 هنودو تا فاهلا اة

 ةيدجلاةديدثلا ةنسلا َفلامربْطاَو قطب ىذلا فاختملااهريغو باودلا نم رحاملا لمقو

 ىلسىلأن يريهز لاف رطملا'هلملقلا
 هو ماورع - - ه ب هع

 لب الا ةراعا قلاشاواو لانو 1 ْثَدَحتأس انااا هسا

 1 2 مم مس 8دوس

 تابنلا مدعو مثلا ةرثكل» ءاضسلا ءايهمشلاو ,تودسلا قسانا ارحم امال ةديدشلاةن سلا ةرخا

25 

 نءلابضلار خو هلوق

 ميك



 نم ملا ئثلارجتو هلوق
 راج ناكمو هلوق ىلا انه
 زك ذل بر حض ىفرك دين ههقح

 رك ذيملاذلو اه

 هريغالو سوماقلا تح اص
 هسيفصم هأ انهكلدنماش

 و دس الا ب اي ا ا ا

 (رج) ءارلافرح * ميل الصف ا مك

 كلذإو هارثالا ىلعاروصةمرابحالا نوكي نأو هّتقافدسعبريقفلا رو ءرسك دعب مظعلا رش
 ه- 3 .7 5< 1 0 ى0 ة) هم« آو هه ص هن 1

 هريح نم ىلاعت هللا ةفص راخسا ن وكن نازي اجو لاك تريح نمال ترس أ نمراملساءارغل ا لعج

 حامعلا لافاكماضتراىذلا هني درباج وهو ريقفوريسك لكوباجكاسعقو لراشتوهو ىقلابر علا

 لس ع

 و

 مالكوهوةبردقلا فالخ كير هيلاري ريخلاو ردَقلا فالخرأاو »*
 همر و - م

 ريش هلالا نيدلا رح د قدي

 "دانييل اتددحلا فو ٌردهلامدلا نمرامخاو ةيالواووقاطاجنبوب داوم

 - 3 د ص راق ع 3 © مصرع ى مو 7 ىع

 راحو اًنملازام فاظ تان لاك راح ءاهتلاورامح

 ”ارقعض رطل مب 5 اهرقأ ضب فيصااءاحتن م كو ارشطب ان لاقو
 مر

 9ع مو

 ىعمو ارام سس هذل اًةيردهلارابللاو هديا را كلشأام لك الس ىنءيرامج

 رثلاكاذكو ردهاه-رذاشوأاناسنا اهتالغنا ف بصتفءاهعلا ةسمولا تامنتت نأثيداحالا

- 

 5 2 ا هع دوج 22 من0 ل فصوص َ 3 2

 فو ردههمدف هز: ةفدرفاح ىلعرامغااذان دعملا و رده همدق كاك كاسذااهيف طق_سةيداعلا

 0 ع . 2 ا و دعا هزل
 ىثرامحة ماسلا ثد دكلاى و يادبم هيد ل تالف همق لمعي : نم ىلع رامااداحامعلا

 ىئاسشلاو رع لأ نع ىلع وب اك بح ايا ران فورصمريغرببحبإ 0 ايعر فل سرملا ةيادلا

 لاق 0 نمةمله املا ىفءان الثلا موب مسارابحبو

 عم ام 5< ممر دع ديم

 راب وَلَا #2 يوينأو شيع ان أى

 راشو ١ ؟ دا و 3 ينعي نافرادىلاملاوأ
 - مس د

 هةم2 وص سمع

 ةراكاو وتحل ,ةلولمل راباو 1 ناسا ءانفرابتا او ءان'الثلامويرامللا لضفملا نعءارغلا

 الا عارذبءارذاذكوا ذكره لاقبااذهوربجا بق راسا عارذمدقتدقو لولملا

 معثس *0 9مردسو دكهسو د

 ىو ءامسأة يجو ة ومحو راو رباجوربجو عاردلاهملاب بش معلا وامن ماكل مهمسحأو

-- 0 

 ريما ن نمأ قعربجى أن مىردأ الفهظفل ضئاذ ههدس نبا لاق روس نمرابسج ف ارعالان با

 ىردثال كاذكَ لاق ردقلا فالخوهىناار املا نممأهقنر نال رالككلا درهما

 د ده صعد ءد

 ا "الربان سراب لاك هنأ الواو صخضت مأ عوف مأ /عمأ ف صو أ رابتجام

 هللاو نالثتآب عرضت ن ا نكلوهنع فنظر كرب حر فوه ىذا ةغ
 سا سرع

 مج 3 مدد»و 17 وس

 اعفدحي رخ مدلارجنا و اريثكراص“ املارع - ومعمل و عساو رثجقرو (مج )رع

 نآاماو طقف ىعملا فاهم وست ىلا هذن وك. نأاماف ىارعالا نبا نع رفناكر جنا لمقو

 ود 3 ع : 0
 ءاملا قرفُس ثءخىداولاةرحنو ءاضلا نم لدي كل د عمءاثلا نآو ىنعملا فءاوسام# نأ دار اثوك

 عضو



 اه 22 (ربح) ءازلافرح « مملالسف
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 ىشعالا لاقو ةريبجوةرامجامتدحاو ةضفلاو ب هدا ند

 هراملالئمامدعموب « اًضخما فاتك كنراَق
 ومد س# سادس سرع وي 1 2 .: ص 2 58 0 و9 يدع دوس -

 هس ِع 6 2 م
 ادالحرلاة قاف تريج متسهلاولا رسكلا نمهمظ عرب غو أر قفلا نم لجرلا ىنغت نأريسخلاو

 2 0 1 هدو 5 3 - نت 2

 قمل اهذهورةفد_عرهانغأ ريح ىمرافلالاق هملا نسح لج رلاريجوهدسس نا 0 1

 ء| 4 5 مات سوك : مص 2 رع ع 8و مدب 2 7 عا ممصمو تدوس و 1 ٍِ

 رحشلاوتدنلاريحو اهتمربجتال ى اهرب الةينصمهباصأو ريتحاو ريصسادقو نيترابعلا
 25و م او

 سلا هال ىناصللا دشنأو سراب وهوُةَرشملاهمف ترهظو ٌقرو أ ورضحا
 رس ني سرع يَ س2 سس < سوم

 صوف لك الا دعربجت * ةيرواعاعلوقنمنلك ايو

 ةماعلا وتانثلا نمبرضةنرلاو تنبامل وأى تامنلا نمقدقرلاعاعللاو عضومّوق

 رخو صورا نعي ىرذاك امد_ءدارضةاانداعهنأتدملا اذه نعملمقو هقرو عطني

 ملك دك اريصَو بطَرلاهساءؤتيناذارصشلاو تدنلاربكو لكلا دعي تبنى تننلا
 اربيتملوق نعم هنمْساْننامووا ريم هارئاموب ضير حال لاقي لاك لك الا دعي البلق لص

 لجراربَك ىناصللا ىو هنميهذامهبلاداعل قو هباصاألاملجرلا ريكو لاخلا طاصىأ

 ريكا ىم-ت برعلاوبهذام صعب هلام نم هءلاداعاذا نالفريت بيذهتلا هدعب رف ىنعملا اذهيف

 وهذا ريما نم لذ لكو ةفرعمزبخلا مسا ةبحنيرباجومديسنبا رباجويأ ضيأ هتينكو راج
 لص بلا ىممو نامالا تريجا مناك سو هملع هللا ىصوبنلا ة ني دم مسا ةرباجو ٌريكَرادَش

 ارسمي مالا ىلع]_برلارتجبو ةرويحاوةرباطب اهتم ءامسأ دعب ةئبدملا مسوهيلعللا
 مسوي م ود
 نرعلاةَّماعو لاك اهدحو مَمةغارح لانعللا لاو ىلعأ ةريخالاوههرك اهرب وار وجو

 ومءص ه ع

 ىضاقلاَرح ألاقي مكلا قرابحالاو ردهلاوءاضقلا عوقو تدشن اوهرعح تولوشي |
 بونذلا ىلعدارعلا هتنارح !تولوةدنيذلا هيريكساو مهلا وأ هيلعههرك ًااذا مكمل ىلع حرلا . 5 تمهد لاو 0 ع 0 7 -ِ

 ةهوهسوعء
 ريكا ىلا هيكلة راجحاو د رعلاام لعهنكلو هتيصعم ىلعادحأو ركن ن أهلنا داعم و مههرك أ ىأ

 3 د س3 3 .9ةوءةوع . ل را را ع

 نرعل ا ةّماعمالكو خو ربحت وهفاذكى عان الفت ريح ىنايعللا رفكلا ىلا هتلسنهن رفك !لاشأك

 هج وه سس 3 5 5 ماوو يود 7و

 ةغلىهو ىرهزالا لاق ارويحواربجهريج مالا ىلع هنري لوقت معو هيلع هتهرك ائىأ

 0 1 1 3 2 هر 3 700 ا

 اويسنممن ال هرريح هب ربعلا ل قو مصفر اعوهو ناطلسأ ارحلوب يفاشلاناكو هقورعم
 يدم 4 ب ل 6

 . - مص سس

 ز هجرس
 5 . 2 2ص 0 4 01 1

 تريحاولع نآاوصسان بولا نأريغ هنريح اوهنربجنا دعم نادغل أمهف را ا.لوقلاىلا

 ن6 برعلاثاسل 0 5١

١ 



 (رثج) ءارلافرح « مكالصف 11

 ليإىلا ف ضأرب_بوهلاقي مسا لي ريج ىرهوملا هتتاوهليإوديعربجلاقيو ليملجر
 ع 2 و هوس 3

 كلامنببعكل شفخالا دشن او زمهءالوزمح ل دعربج لائم لير يجتاغلهمفو

 رو صا اك اموص 3 هه رج مسا م .ه 0

 اهمامال يريح الارهدلا ادب د. ةسّنكن مانل قلتافاندهش
 6 5 -- 5 2---_ م

 ناس ىذلات يملا كاذكو ءامسالا ىلا فورظلا نمهلةنب عامتالا ىلعاهمامأ عفرو ىربنب لاك

 ناسح لاف رسكلا:ليربح لاقي ولاق هنا ةزمهلا فذحبورسكلا,لد ربج ىلعا دهاش

 ءاننك هس ءسدقلاحورو #* انيفدللا لوسي ريحيو

 ريقفلاو مظعل ارتخ ا !فداتملاو 8 :رونلا نيربجو نب بجو لعرب لاثمر وصقم لئربحتو
 2م

 هلو و تددور هم هس و م ا 2 7 مو ورزوس

 ريت اوربت اوارومج واريد رب ريق هريسجو ىنابعللا نعةرابجو اروح واربج هربجميتملاو

 نوع 85ه هد  سهعو 8363 س ساق ص

 دشناو اريج هنريجواريبج هريجاريسكلا تريج لاشي ركتو

 و هم وسو مو ك ودك هو 3

 حاجواهرتسيامىرخاو 031 بع ةربجم لجر اهل

 ب نلجا عيبدتم ريفا يااروع هنت يالا مدا نحل لا

 27 مرح هورس 9س سا نبا لمع

 ريتحاا فان الف هنارح لاش ,ريحملا لثمملظعلا ديل *رشخ هلالا نيدااربجدق *« لاعفمزاللاو

 هل ورعلاف هرقافمدسىأ

 رصشل (ءارالوءاملا سالو « ريحا الفاهدعياسملاعْم

 ثيدحفو اولسةواوروحتالىأاو) اوعتالن[ىند كلذ ىلاعت هلوقدنمو لاموراحلاعىئعم
© --_-_- 

 هنعه-وعو ًاهنم بهذام هملعدر ىأ هتتسصم هللا ريح يوما ادد ىنريسحاو* ءاعدلا

 اا تعري لكا ولج أ تسراسك ارق هلوقتضرابجارذقو 10 : ا

 و ”انلعاَو ىناسللا اهاكحر 5 كر دقاولات ا كلدبا اورص مل ناو رج ر دق عجباودارأوأ هسفنف

 ' ث يس2 دكه س

 راك كن اواو ةريبح وةرابح اهتدحاوءاوم 00 يل ملا لعام اذا رصلا

 ةرابحلاو ريشا كرالا فاعلا ف رحفلاقو ةقرابلا ةريسكس اور ا ف ةروسكملا ماظعلا

 ”000 يسلمو لع تبدع فو 00 !!نادسعلااضيأ اةريسكساو

 نم هبلعاهرطفام ىلعا مث او بولا ماقأ هناك وسكملا مظعلاربج نموه اهتارطف لع

 لام هيلا ةيال لعف أن الّثريحأن 5 هلعجأ ل ىبتق قااناه اهديعسواهقش هنرار ةالاودمفر *عم

 95 نسد <

 د ترج جارت عضلاق - 0 ةرادلا

 + همد ع

 ب



 اليذك (رمج) 2 ءارلافرح « ملالصف

 ثددحلا ىو ىلاعت هللا ةدامعن ءاربكتمىأ امقدارامج اع مو مالسا اوةالصلا هاعواتيست

 ملسو هيلعدتلا ىلصوبنل لاق اتقان اهنض اة أها نرحل ملسوه.لعهتا لصىبنلا نأ
 02 022 1 و س عام م 7

 ءلولملا نمرامخلاو رجلا ديدشلا قيسفلا لاثمريسملاو ةريكتمة تاع ىأ ةراسحا مناف اهوعد
 َّر

0-0 

 لهل 0 رلا ل دنالراسلَيو رابجو رابجت اعلم لسقو اجلا

 ىلع مهره اطلس ىأر اب مهيلعّتنأ اح زعقالاكأ ها طاسراس لسرو ها

 اذاورب ,زعلا ل يزنتلا فو قري غلاف ارامخاو ٍبدَعلا علمي ىذلاراكساو مالسالا

 راج توكست نأ الاًديرتنازيزعلا ليزنتلا فى موا لجرلا لوق كلذكو َنيِابج حسد
 نعل وطلاُى وعلا مظعل اراب و ريكتلا نعمملا عجا ارهلكو قد-اريغىفالاتةىأضرالا ىف

 لاه“ معلاوةَوعلاوَل اوطلادار 5 اعلا لاك نب راجاموق ا هينا ىلاعت هللا لا ىنامعللا

 لحرلاة يو لواَنَْماَدِ,تافىذلاليوطلاوهو ل خنلا نمرامكسا ىلا ههبهذهن"كىرهزالا

 لاطاملفضنلا نمراسلس ا ىرهودلا للا نم ناك اناهدشتاب وقامظءالي وطناك اذارامح

 د يطا نملييانأ هيلع 50 5 و رط ىثعالالات دبلاتافو

 هيدا رئرامكا حا رذاعارذ ردنوعد رآ نذاكلا دلت دهدلاق و ةنمممةهطعىأةر راب هلو

 مجاعالا ولم نماكلَم هبسحأ وىبتقلا لاه كاملا عار لاقي كلملاليقو ليوطلا اًمهه

 لاكرامح عجلاوتلجول اوطلا ةياغ تغلب دقق ةرابج ل وهدا عارذلا مان تاك

 ٌراطاونادنعلاصانآو *« اهارذفاهعوْلصّدا رخاف

 لاهم طقوم قتزادقىنلارابكاةفشسو الا «اهرشر سلتا وا

 لاك ىجنءانأالا قدشا مف :رعأالو لاك كارلا وهدسنب لاق ةمذ ىةاوهو

 رجأنبالاق ىوشب سلودد و :ريجح هنال كذب ىهعم

 محلا اهم حاصوْناو 5 يسيح قووارللا

 رب اطن ايو و م ردن ءار ءئيفالا كمل ارباب عمسب لولاك

 نكي ناو عاج بالاك مسكه لاقي ورعوبأبيذهتلا هعشاوم روك هلا

 لجرلااهيأى أه« اهيأاحامص ماو« رجس نبا لوقدشن أو لجر لاري اورعو:؟لاقو اكلم

00 
 نجرلادمعو هللا دمع كلوقك ليم اكممو لد ربح ىف سامع | نعىورو عرس

 111 و لاق ه-لااكموري حف. ضافةمورلاوهلدا 1 عم ىودالا



 لضصالاب !اذكرأوج هلوق
 اهفددخن لوا دئأب ىذلا

 هغللا ا

 نعافرحنوكي نأ ل متصف

 نوكينأ لمتحو روج
 ررف-هملعرثعن واس امئاظنا
 ىيعم مأ

 ودوام بوس # 8س ف 7 .- د

 راو-تلك أ ذابشعو ا ردجو ةصوخ ىذ هفرشنأ

 مآ 7 1 +7

 تنلانمراتساو هركذ قاسو روب ف رويت رولا ذو رثكى أر عو راحبسعو
 257 ةمريو وص 481 هه ء

 فّرعمسدهتلا ىفتيبلا اذهو ءراماتاو اوهلاتااكو» لدنح لاف نانرلا ضغلا

 3 م 00 7
 رب اخلاو د اوت رع لجو لهتك اولاطىذلا هولا راش ناوحنالا تاكو

 5 2 و

 ظ رج ((ربج )ا 20 ركل رياخلاو صصقلا ضي رئاداو ٌراجدقو سلا ناشيج

 ىذلا ل_-وزعدهّتلا ةفصىفرابحلاىرابنالا نبا ىو ص 1 نمدارأام ىلعهقلخر هاقلادعساز ع

 اتتمس 8# 2-0 ع

 كاردو تربح نمرابح وهو نيفرحفالا لعفأن ءالاعق عمم لا فلا لكلا اجو لا .ال

 رهقلا | ايوا دال فص فوألاعتدهقل خضار ايل مكرعزالا لاق ا

 قوفىلاعلا اراسكسا لدقو 5 ايجار أ وقلطارب ريح لاقيو ريثالا نبا ريح رماها اركالاو

 قو لواننملاد,ت وقت ىَتلا ةمظعلا ىشو5 :نامحب لآ مهلوقهنمو ا ا

 لادا صاصتخ ال ىلاعتهنناءامسأق ادنودر املا ىلا اهفاضأ منار املس هم انةرب ردى ثيدح

 21 5فتندلافو ىتملاف رتخالاو ىهااور وكلا و را اراهظا نماهلع تناك ىتلا

 دوشي و ىلاعت هتئارابحل اددارملا ناهابوآت فر ,وومشملارثالا نيا لاك 0 عضي يحرانلا

 هللا مهمدقنيذلارانلا لعأ مد_ةلاددارملاو همدقةزعلا براهيف عضد ىتحرح الا ثيدحلا ىفهلوقدل

 درقملاانههرابجلا,دارأل قو ةنحلا ىلا مهمّدقنيذلا هم دقن ينمْؤملا ناك هقلشرارش ماهل
 رخآ اهلا هنا عم لعجن ءةثالثتكو تااقراشلا نا رختالا ثيدلاىفهلوق هلدهشي و قاعلا 9 نوال 0 وس 3 0 1 3 3

 م 89 دبس دك جس

 1 تي راجلاه اتسع دجال ىربال ىذلا وكشلاراباو نيرَوصملابودينعرابجب لكيو
76 

 دن و سرس

 ةروبلاو ةروسلباو توبا وتولت اوةو مكاو بجو ءأ اوي ارسكية لاو

 تف :اعد ئدّسالا رجع ل ننال او ربكلا ىندعوهرا يلا, اوبل لثم

 3 0 تا هس 2

 َحاَّضأىلءايا اوثاكالحر
 و ورصر) مس <

 ٌفرطَملا روك اودو دلع 1 ىلا شع بداعنا كا

 ىوربو ريكشملا فرطغتمل و ا ا م
 9 سرس

 وتو كلما: توربخلا قتتاصسم ثيدهلا فو ركن لج ا هانعع وهوءاتلابفرتغتملا

 دوم و مور م2 - د4هو ىو لة
 ىناسعللا رهتووص ىأت وريسو كلميوكدرخ الاثيدحلا قو رهقلاو ريا نمتولعف

 ىلع ىسعل وقكلذكواصعاَر راس نكي لولاعت هلوقهنمو يلاعتمت اةدامع نعربكتلاراسخلا



 (راح) ءارلا فرح « مكلاو ءاثلالصق

 ع < و ىلا م : م ع / .

 رقي ةريكملا,دارةريثملاو ةرآ-ارلاو سرا مهلهاج ىذلا ىتللا, شرت ل هال تكمن ثيدحلا و

 ىذلا ضاسلار ْودلاَو هسشتلا لعءامسلا جيو رين مجرب ر وتلاو ضرالاوثانهنالث ولا
 ى ه2 ه2 2س در م دك 0

 رولا نايس بسن مهيلاو بانرلا نم هنن وح و 7 ءنم جروو ناسنالا ارفظ ل فسأ ف

 طهر مهورّشمنب سادلا نية خجاط نين ياَس دمع ندوفو هور شعم نم 60-6 00

-ٍ 0 

 دكه لد جيرو هرغ لءطاروت يس ةكمن ماسه هرقل جيزاجلا ةمحانبر نو ىروثلان امس

 ريثالانبا روت ىلارعنيبامم .رح هيا ثد دحلا قو هلزت هنالةانمدبعٌنيروتهملا ب شراغلا هسفو

 تانىذلاراغلا هفوة كج هنأ ورعملافروثامأو ةثيدملا»قورعم لبق. ريعام تاليجامهلاك ||
 نيبامهلملق ةءاورفو تارقلا روك ذملاوهو رجاهاملل سو هملعهنتا ىلصدتنا لوس .راندمسمبف

 رثك الاوةءاورلا رب شالاوهتاكَناوئوارلا نماطاغروت وكف لاق هر دماج ودحأ و وربع

 مرحوأ ةكم نمروثوريع ند امر دقة دملا نم مرح هنأ دار تركيه وه بجالالا و

 فود اردصملا فصوو فاضملا فذ خ لءاكع روب دوراع نب ام رحت لماع عرج ةئيدملا

 ىلاهريغلافو ةكعروتامناوروث هللاقيال_ بج. دملانوفرعبالةنيدملا له دسعو: أل اقو

 5 رمتلاوةكضيلاةفشمشن ملال ١
 ليزنتلافو ةهئاغتساو ع م هود عفرازا راوح زار اا اع (داج) (ميجا لصف

 ع ترضناذا لخبو زغهتناىلا لح نارام 0 ةروشبلعت لاقو نوراج مهاذا

 جرار - الاثي دخلا هئمو ةسللا.هنرولا ناو ى-ومملارظنأ ىناكث د دخلا و ءاعدلاب :

 لاقو نوعرح .كبالحاال لاعلان هو فدانا 1 هللا نوُرأيتتادعصلاىلا :

 ءاعدلاءمهتاوصأ اوعفربتأوهواراوح موقلاراجو ءاعدنوعرضي دها# لاقون ودصي ىدسلا :

 3 2 - -. 5 . 0 م دب -.

 ةرقبلاو روثلاراحراوملا ل_مراَوُحا ىرهوملا هتوص عفراذا ءاعدلا,راجولاف نيعّرضتم
 ساو م 2
 ءاكحراوجملا د بالعم عضعنأ ارتواه_متوصاعقر د -او ىنهميروراخواحاصارا وحرام |

 ى ريم #2 5 1

 لدن دشن او رطملارثكربزغىأ حاصلا وشل :نمتوصم ىأ ركل مموج ْتيغو شفخالا ا

 هس و ل 6 7 سات ف

 روجف ازعييصه تسال 2 رولان ما بربران قدما نسا ١

 م ع ٍإ
 همقىدلا فار 2 اوديدشلار طخ مصل اواهب تبن لي توك قع هضرأز طغالت اهلعاعد

 8و هم

 تراحو عفنراو لات تنل ارجو عفتراوه سبأ :لاطروجتغلسقو 0 /

 رعاشلالاقو كلدك تاءشلا,]ضرالا

 هدر حلادسعو لاوهلوق

 د> ءاذح نا, سوماقلا ىف
 انضم هتارولا اخ
 كلذ ف لاطأور وث للا
 مر كك م هأ هرظناف



 (روث) ءارلافرح « ءاثلالسن 7 8
 لدقو رانلات سماممعوضولا ارتب مسن مث مالسالا لوثأ كلذ وروصنموبأ لاق طق وأ نمو

 نعىورو ةالصللءوضولاب وجو هلع بجو ءرهاظ ىلع ْنموهنممفلاودملا لسغدير

 ْ طقالا نم ةعطقلار ونلاف بك وس موو ر روس زواق نالف ىب تت لاق هنأ برك دعمنب ورع

 ثيدحلا فو سماخلانمسلان شيلا مكاو: لل الفسآ فى قس رد نمر هلا نيوكلاو

 لعتالاروثلاو ربمتس دماج وهو طقالا نم علق ضو و عجباوالا طتار اول( لك أهنا

 ىأنعىلعونأ هنأ هلوقو رقبلا نمركذلار رولا 2 روثالاوهام مهفلاد ملا لج لالا أ]

 يرقات اما مكتعأ « نيرو صام نافع
 ب>وبارعا حف تناكوإو تومر ضار ةعتفكه دعبام عمرو برك تذحف هنمءارلا ةحتف ناف

 .[|| ةركنلا عمال ت ناك اهتتفرح ىلعتانتيم ىشو مسالا عمام تدنبو فورصم هنال ةلاحمالنيوننلا

 تاقفامسا تراصدقامالاهدمس>ولار وثهملاتمهذاع» ارو عمام تاعجول ولحرالوغىف

 وضمن هٌيااويسب هوفر استانا ديان
 تاذءاجباهلعجءامجللا هدأ ذك تومرضريصمل يمءاح تاقفاح تدر هبحاصولا امهدحأ

 هاوقنمامحيوىفلوقلاك هيفلوقلاو اجلا مهضعياهدشنأو ءزهلا ىلعنينرق
 «<و تدي روز سدس هي م 0 ص

 امون )نملك دو 23 اهقو تقلا ماصعالا

 و د م مه ل

 نمفوذغ هنا ةريثفلاق ”ىلعابأ نأ ىلع اشو ناريثوةرئوبر وو اسثو راشولاو أعجلاو

 اًووعاواوروج او يملا اا عجاكقالا ا ؟نسعلا فلالعالااوكرتفةرامش

 ول جس

 اوقرف من '"اكوذاشوه مهضعبلافو اونواعتواوروا اههوعومجع قمدمالاب عمق هلأ )عالملد

 0 : طقالار وأ ف نولويمسجنالاط طقألان نمو عجبني وناوي نمر عجبني بقل

 م0656 و

 نع نا رتل ةريثك ةروُدم ضرأو هوبا وارد نلطخالال اك ةرول الإو

 لاق ةرسكد عب تناك ثدحءانواولااو ءلقدي وسسلاق ةريثع جيف هلوقدنعىرهوملا بلعت

 هوكرح ع لعن ىلعدونبو طقالا ةرونب ودس .اوقرغيلةيئاولاعاغادّربملا لاو درطعاذهس دلو

 ءءء ودك رع

 ةفصقىلاعتهننالادو ضرالارم عيون فهلا بو روثلا ةعاسجم رش ترم لاقيو ,

 ىتلااةديدملا ىهو نسا ,تيثأ اذا رام ضر ث وخلا قسنالو ضرالارشت ل“ ارسا ن5 هر

 ميمصتلا ىلعاهر نأ ىحو ةٌرمت قام بعب ىلا لعاب ملق ٌصرال اران'أ او لضرالا ام. ثرخت

 م .- . 03 2 9موع 75 5

 اهعرزلازئاواهتاكرب ا نماو-رخساواهوعرز و اهونرسىأ ضرالا او ران“ او لجو زعهتنالافو
 5 ةماعلا“ ا ةتطكة .



 تمل 7 تت

 1/4 (رول)  ءارلافرح ه« ءاثلال دف

27 5.0 0 : 0 1 2 

 كيلسلا معي لوةأرملاح وز ىمعتمدااننلا ف ةدالقنبل شو ىمعتللا ةكردمنبسنأرب اريدك غلمف

 ىفكح اىلاللا ةفلج رلا ئيفكتو موقلا كيفك ت دشن ا ليسثل سن لاتفهاكرط ىتح

 لاشف هعمناك نم ىلعهءاحصأو لش مالسو هلّدقفكءلسلا لع سن دش موقلاكدفك أ اول>رلا

 ىرحو ىعنباةمدرافخالا بن اتقال هتلاوريسعن. كلام معوشو ىمعملا عوب رن فوع

 * رقيلاتفاءام برضدروئلاك « هلوقو رعشلااذهلاقف ىأفهّبددومزلأو صامد

 ءاملاردكل برست لفرقبلا اودروأ اذا برعلا تناكوهريغبتذبناسنالا ةيوقعدنع لاقي لثموه

 ىشعالا لوقب كلذإو رقبلا هعيتتفءاملا ,كةءلروثلا او ريض شطعلا "هلاوأ
 هم مة

 | رْضملالاءاملا فاعين امو #2 رقاب ءاملا تقاعُتأ همثذامو

 ىللعدش ىذلاوهرفثلاو ربدلا ىهو' هلؤاسلا اعدولا « رفعلاام اعحو ىلعدشدذاو #3 هلوقو

 هما ص صصص م 2 هم : ب ُ ُع : 3

 راثفءاملاةرودك تروي لاق و ناساللراعتسسم عابسلاهلصآو حر فلاو هورفتلا عطوم

 يو يلامس

 اًضأ 1 أ اذادسصلا ثرثتساو سحالهسصخا ذاان الذ تر وهيه اذا دمصلاو عبسلا تر و

 همم وودضص 8و

 نأ ارقلااوريثأ هللادبعثيدح فو هلع نعوهءناعم نعش < نآر ةلاروو هنت سهلا 0

 معلادارأن مرخآثدد.-ىو نب رح - الاونيلوالا لعةباور فو نيرح . الاو نيلوالاريخهمفنأق

 5س س#

 تس لدلو هبناعموهراسسفت ىفديءالعلا ةشتاغمو هنءارقنارقلار ودرس لاق نأ ارقلاروتملف

 انعطق الل رلخلا بحاص برات لاق نان دعو. أ لاثو هنءأ ير وهنع

 9, ود تود و

 ريعبلاترئاو 00 له دوديرنانبعلا اهو د هلاوقهتعمو ةس رعلاَكرتأت حا ذا كنف

 يو مص داس 3 قرع 0

 عدرا |هماوقي بارتلاران او عناق هنشثعيواكرابشاك اذا اروثتروثتو روش راثف ةةرا ادريثأ ْ

 مو ه5 7# 5

 سر جاوهلا ثادؤران'ا | هله واهبرت كردي لاق
 مرض ضرع

 لعفي كلذكو ارث ىلا ل دياب لاهرملاهيلعدتشاذا ىلا لراعي رحاوهلاث ابن هلوق

 ليقم نبا لاق كاجو لاحرةر ا ورخلاةدشف
 889 سس 8و ع

 د ان يمرس حب رحىدحا تق #3 1 ار والاجر نمر 2

 5ك دور

 نم روثولاجر نمةرو بيذهتلا فو اقف لام“ةورثو هانا لامة لاسقبالو ةورتوكؤرن د

 لاغر ن مروا إو ءالانءالاقو ىعملاا د مبلام : نول ند رثكلللام

 هد ل د هءوض

 ةواعداوا عجباوط طقالا| نمةهظعلا عقل اروثلاو ريغاللامن نمةورو رثكد دع هنو رو

 رانلا نتا ماَوضَو ثيدقنافو رول عج طقالابب نامت اطص لاقبرو ساسشلا ىلع



 (دوث) ءارلا فرح د# ءاثلا لصف ١ ا

 و دود ةماو س

 000 0 ادوباياروذلاو ٠ هرهظأو هصهاذا ارش هلع الروت لاقي و ةيصخلاه ف

 ا لارا دقو هوو قملغلاو ضمرعل اولعطلا نمءاملا العامروتلاو هديس نبأ ءاملا

 ىلامعلل | نعامهالك ارا .اوةران اهل ًادسقفهسدصوأ "تنساب لو انشروا ونار 17

 ىلعالا لوك قص اودسال اريثتسناكهنراتساو هبر وتو
 هه

 انريشم“ املاتفاعْآهسدامو #3 هرهظ برضي ىذ اوروُدلاكم

 رقملاءاملا وفصملىارلا هن رضا نمءاملاالعامانههروثلاددارأو عار مسا يِاءدارأ

 دشنأو 0 اعلا رحارقبلارو لوقي هريغور وصنمونأ ل اقو

 رثدتلا لوقبام نسف #3 لاجرلا ريطأ ىئترصبأ

 رشملا قاعتت ا هندامو 35 نايا بر يد ونلاك

 0 علا كعلم راب ميرا ايوا

 و و2 0

 ىمعتملا كردمن سن الدشنأ او وةربشل ا ديلا

 ة«هم 8

 رعبا تقاعامل بر راو رار #* هلقعأ اكيلس ىلسقو نا
 0 را هءو 2 250 هس

 رماه اع ولعدم و هتلملحتكشردا داءرملا تدضغ

 دركف و دريل برضنف هتفاعءاملا فاعاذاف هعمشا شيلا تالز هيلا ع 50 ىذلاروثلا نعلق

 ا 1 فوداملا تفاعفرقملا نمةعطقاادز وأ اذاَراّقملانالَسطلاَ وتلا ىتعلبسقو هام

 اذارقبلانا رعشلاريسفتف ىرهومللالاقو هنرمشتفءاملا نع صعفمل هيرضبلعطلا هع

 برشتف ىع عز فتلرودا ابرضد اع او نيلتاذاممالبرضتال ءاملا فاهعو رش نم تعذسما

 رعشلاادهىوربو ىربنيا لاق رطملا باك ديزو أ اكحءاملاروث باطلا لاقيو

 سدوم <

 مست ب ع امرا مف رتل نأر لا ادت هبسسولاق #3 هدم دعباكملس ىلشعو ىلا 03

 لاعب 01 نيئأرما سرعت اربع نيل ةلاط تش مال>رهقد رطىفقاذفاررالا

 © ىو مع 8 صرع

 ىدسهعب سينعال نأ ىلع كاذ كبل - |١هل لاسقو كِنمىسفت ىدفأ انى عنا لاقفراواهل

 اهسكسشةهنأ 1س ا ىلع كءإسلا فاخو هموقىلا حج رخوكلذهاطعاف مخ نما دسحأ ”ىلععلطتالو

 1 -د 5 وم

 ىو و ىعت "اضل ولذا ىلا « « ةلذأماثلألا محامو



 اا (رون) ءارلافرح ه« ءاثلالصف
 سر مسد 0

 ريع نبارعأام مهر ىلع « لئاهلاكناوٍِسْنعُي لاو

 ومو دس

 نمةرقتراصتلا ةفيتحوأ لاق 6 3 نامسارهمو صانأو يعل اه سع نمل ىناودارأ

 3 ةراصتلاو ةراجضتلا ار ءالا نا سرمضعلا تبنت اهنأالا ةراضتلاو تنتواها دودي ضرالا
 ص انت تس ع

 ريبكو الا جار وو ايووار يذل روث ١) بزاركاءاماهرفح تلاةر محلا

 0 وتلا 5 اريد وا وف هرغلا عفا ىوأت كذا

 ِ نافل لاق دو نابضفلازئاعلاو هندحِبّصَعلاروو ل 1

 >4 ا اروواروثواروت هملارانو هيضغحاهو بضغاذا هر انرافورئانر اخد ثوكمأم

 رواة هك اا لاقت وهرواسوةماو ىناسللا نعا 00 وانو ةمئاوملا

 لاك و هنراناو عطسورطات نارود ارو راك وةرو ايزو زابشلاو نارا ١ ميلا ىهو
25 

 ءاَصقلا قي رحلت اصَتنم ب ءاعقدلاءاه ر دك وف

 هات لطف قرف وري ار ثٌناعّمادقتاراذاو سأرلائامان الف تير مسالا

 قاننكل ركن اك نأ رئارعشرشتنم ىأ ناالا نعهلاسيسأرلار انوش ل#هأ نمل

 امَّضَع اهعاف ةصيرفلا مفتنمىأ هّنصِ رفارتأب' هسخأىلاموق وشر الاودي

 ةقرلاَنصعانههاهسدارأو ةنادلا نمد حرت لازتالفتكللاو بنما ناب ىتلا ةمللاةصيرشلاو

 فاضشملا قذ_> ىلع ةصيرفلارعشدارأل قو بضغااد_:عءروثت ىلا ىهاجم ال اهقورغو

 تئاخو مت رات .روصتمو لاك تقاس تشن تاسحاذاهسفنثزاب'لاشو

 هه ر اعلاف رقانور رأت لاقفىدلا ف .كلاقيو اهتَر فينا تررصلاقو تراث

 اوُمنواكأ شانلاب راما ضرالان مش : ىأرقس نيسيزقاتلاوعسازتلان ا

 ند نمرود املا تن 0 اه م واهعزأ ىأاهراثتساو َكْرملارونو هلع

 5 نماطَقلاران“ ا 0 وار وك قات م لو رخ ل تيؤملا و ةدَس اوك عل هعياصأ

 ءاخعلا: الصودا قو هسفور "انلا قمت ل ودلاَو روزا واروثداركعازاثو

 زرق راندا و كستلوت ملا رركو ؤفشلاراشنت وهوقمشلاروت طقساذا ةرخ الا

 برغملافلاكو ةرخ الاهم ا الدف كلر اغاداف عفتراو قفالا فرشتتااذااناروتوادوَ

 ناروتو اراوث وار ونواروتت اللب همصخسا ثرانأو بس ناروروُلاو فشلا رون طق سي لام

 تا ارو لخرازانأ ىاامعللا حو 0000 0 , راند مق :رهظطام لك كلذكو ترددت

 )م برعلاث اسأ ع 59١



 (رمث) ءارلا فرح «« ءاثلالسم |[

 كانتلا ردعو "ا لو لج خاص ذى أت د ىفءارملا لدقو 8 مجدي رب شد رلا

 وسوم رع ة3و- -5-

 هعنرب ىسراغلا هاكحةضفلا وبهذا ركل ةفنح ىلأ نعهدسناهاورهرممدهعوهرون ضنت

 لا ةغللا ف فو رع اذ سلو لاق هنأ ارق نفر متم تاكو لجو زعهلوقىفدهاكثمىلا

 نموهفرع 0 امولاموهذرح 0 نمتارقلا فناك املاقرم هلناكو ىلاعت هلوقىف دهام

 حوتةمرع هناك ىلاعت هلوقىفئراقلارذنماونأ مالس لاو لاك هدنس ىرهزالا ىورو املا

 0 000 لقي لف سنوي كلذب ترب اقلاع لام لكن مللت رق نموُد رع عج

 قانعأو قمل :مرامثأ لا جو عسدلل عجب فمر ةرقلوقن مسهل انت عمسو لاك

 ةداكدو ركود لقد وف ذخرا 1 ةلاوتا ارا ورقلا ةدحاو رقلا ىرهولا

 لقعلاو هلامرثك لجرلارم و مرثكى أ كلام هقئارسكل اهي هامنهلامرتو لاومالا عارن اهدرسفوُوُ

 لاك رجأ اوهو اخ اوت الا و رفاكلا لقع ميقعلا لقعلاو ملا لرش
 ب 007 رم 5

 دنعدر 5 رج ةيدار ًاروصنموآ لاق هلو هر 57 ءاوهلاقو «ضابجلا انك دعم 35

 و7

 ناوجر اوضانج عذاب 0 نادس" الابؤ عام 1 لاهلك دعا ا

 رمشلاف ل3 ءوس نع لسمو أ نتا لفلاقوغال# رع ”ةيذخ أهل س اعنا نعىورو
 5 ع -ّ 5 2 8غ 7 21 علا ٠ 3 5+ 2 < اق

 قو هبدل> سارلا ةرعلءع#نبالافو هفرط طو سلا ةرم ةكلدكو هنا سل فرطبذخأ هنادي رب

 وعرص 0و 5 2 و

 رمتو طوسلا فرط ىنعي ةففح 4تدسخا ىتح طوسلاةَر 01د عدلا طررع كدا

 ىضررعقدامناو هفرطىأ هن نا ظوس قافّدللاثددحىو اهفارطُأد مَع طانسلا

 ةسادنح كأن ع وألا ماّنلاو هببرذد ىدلا ىل !ءانضخت نيد ط سلا ةرسع هسذع هللا

 ةريملا لدقو نر وظ ذلة لقد مكبتح رخيرلامئإلان هريقلاو مسا امهالكو

 نيرا 15 قو رمعأ وا ريت اقسلا دقو واصلا تنازل م و عمت نأ لقد زلارهطي نا

 و3 د ورع

 ل اردأ اذا ىهصالا عقاد آلا رو وراد _:ءَكلِذوديز وبيك هلعرهظىذلا نال
 52 د و 1 هدد سه” وو

 ضم ناك اذا ناكوريشلا وه لى نس الافو رفملاو هفديزو بست هلع :رهظف ضم

 ٌرعدقو رية وهناراغصتماداموادبز ريسصمف عمتجم مدلخلا ففصطلا لاثم هيلع ىؤ ؤرف

 اشيأنإلا سكى مو روصنموب أ لاق هش طرت دقو اان ةتلماو راو ءاقسلا

 ريغلا 1 كلر مخُوخ منتلاغارت و كلدغعلهةبراخ لاق“ هيواعمثي دح ىفو

 ِ 0 : لاقت رمل المللاَمْنباو عقجناريجملاو .هديزىأ هنري ترهظو هدبز ب .ت دق ىذلا
 ا 70ج لعزل -٠ ١ توسع تك ١ 537 شط 7/١ لاق ماخلق ا رت طاع هاج س2 هدم

 ىلاو



 5 0: نا ديب دكر ب ع كد

 6 نو ناو ع كيش
 2-92 هد و هد وسو

 4 ردع ثعطق و ورش تلو دن عل است امد واع لاو دوعسمنيورع تو دحىفو نالا تب

 ىأه لقدر ع وهدي قصه اطعأف ةعباسب م١ ثب دح ىف و عامجلل هن هنووش * عاطقنا لمقو هل ست نعل

 ريغلا 9 انما وكن ىذلا هفرطىأ هناسلةرميذخأ هال ادعو هدهعصلأخ

 دا وبسَسْكَ رم عج كا وكي نآزو< دقو عجلا ا راب 1 عج تلقا عاوأ

 يدا لا نو ناهي بان مك خوة شخ باب نالوا عجب نوكبلا

 و ت.-- و 3 و 0 هوز م - ته

 "ةلرسك الولاق 0 0 اي ءرملا فهي و دس كيو م_همالكى ل يلق عملا

 حامرطل ا لاق رفلاكَرامتلا و هريغدح املا كم ووهمالكى لع
2 

 د0 صدع ص وو ” كي كا لا يشم رب
 رتل علت ىلا 00 م مج تاي

 ناوأ غلب ,ىذلا هان !|لبقو را هيِفراضرتع اور مشل ارسعوهدس نبأ 75 رع رخرصشلا ار

 ه سوم .؟ 04 و حج #
 ردشلار 8 ىل رعالان با عضد راو 3 رع لمقو رع همضىذلارس لاو ربنا

 9 28 قدمص وساق ها مدد

 هرم ل ردأاذا حان رس :ورمانوهفرمر مار 0 ور وهف تسأل سقم ل

 قيقا الط او هرُملا راك الورم عطقال ثي دخلا ىفو رم تاذىأءارع ةرصنو

 ثيدح فو لذفلا رم ىلع باغي وراقلا لكى يعُرسُملا عقيو راج اركلاورهلاوهفربك اذاف |

 ناهد_ثنأ هلوقو هرم كردأ اذا صار هثلاقي اهع كا هان زها انتوا ىلع

 خا ار نع ةييتساو دك ارهلناو ىلارعالا

 حرخ ىش : لكم عال ل قو للان 5 : اكوريو هم هللاوهودَرملا ماش كان هسهألا لاق

 دشلاو ةفن دس لأ نعمده ىنح نأ اب ىدلا ارماودرم

 6 صم ص و يي # مح عموم

 ماو اوتوأ رب ىدار ندد 5 هدادج لمان اح

 نءىناثلا فصنلاوديدملا نملوتالا فصنل له ىدارف نب لات هنالءاو رازهفالسا

 ةفشحو أ لاقو بلعت نعةرصشلاةرملاو ةفورعم ىهوىدارفندةماو رلاامناو عب رسلا

 لافو ردع عججباو رش اريثكسلاام ده لبقو ةرشمةريغ هيا ةردهشو رم ةريثك ة ريم ضرأ

 عجمءار 900 رمل عجع ارز هان ييفومرالا أل :رصشلا لجرثك اذاةشينحوأ

 ل ةفصىفىلذهلاس :ؤذوأ لاق ةرصشلا

 اهباقر ربع شب رلاٌبهص عسيضا ع # سراوجاهئمءار ملا بع ٌلطَت

 ظ بهصو لا نمراغصلاانهعيضارملاوهلكاتىأرشلا قرو سرت ىتلا لكلا سراوملا



 (رمث) - ءارلافرح « ءاثلالصف ا

 ىلارعالا نياهدشنأ هلوقو

 هس سس 8م سيوف مل تمم سس © ه

 هماجل ىسي ربةر 2 23 هماعتاهن اك ةيضز 7-0 ماس ىلع هللا اسال

 اهرخ طل اهعرست عر علاناؤألا ماشا و نا ربان * ادق ا يتكبسا ناك
 ًِ ل و هدو 00 ا 3 5 5 ل

 عارصلا دنع هراز اررفثتس لحجرلاوهحرتم مث ايولمهيذفت نييهرازا ناسنالا ل2 دنناراغئتسال و

 ا و تعدم و هو . 4 1 ا 3 .
 درادا هبوب لحرلار ةددسأو تل ا هحرخ !مث هيدق- ىلعهاولو هادا

 م« هو

 | 0 ساب هقراو ىح يد ذنب هنذلخدأ اذا تاكلارفتتساو هنزخ ىلا ه-ءلحر نيب هفر ُّط

 : ةغاتلا لاق رافثتسالا

 هرم را سمج نس و دس

 ىناحلا رغماسملا ضن ع 5 000 هبالكال نم ىلع بائدلاودعت

 لاق مر امثني ا رلاممن "اك لاوطلاجرب د ال رعب لا نبا ثيدد-هنمو

 عجل اض» ؟اءافلان اوكسد 0 | 0 او هبل ذيباكلا لعش مملح ر نان هب دول لح رلا لخدينأ اوه

 ا هو*لق 'وةاشلل املاك مكن ا ىف و ةقانلاءايم اكس دعتاذلكل او عامسسلا ب ورض

 لاف ةرقملاهلءف لطخالا هراعساو اهيف بدضقلا
 سو سماوات مو كد هدم < هما دعو

 محاضمملاةروتلارفث هوقو 8 ةمالمنير وعألا | يفهللا ىَر

 امناو ش1, ارفاشهمهلوقكه هذ م ا ل يثوهامتا لاك لئاملا مجاضَتملا

 اهناوةفةهتناديعمهلوقكممتاوهو هنملدبلا ىلعرْشْنلا يصاولجر مسا ةورفو لب اللرمشملا

 اضيآىدعملاهراعّدساو برخ بضرخ كا و قكراوحلا ىلعر داق 2 نموهو مجاضتملا ضفخ

 سس ترمك م همو 0

 الباف يصلارخآ نمَسَب رّسدقو #23 اهرشتنيذاربلا لب ةمذب رب لاقف ةيودربلل

 لاقذ :ةيهالا وأم رتكراعتسأو

 - ومو 1 اك 29 000

 دراورفتلاو شكلا تحت لَرح د ةيستاسةمتنالاورعامو

 لاةفدأ ارهلل رح !هرانع: :ساو سؤ رلاراغصر جة مماش مَع ى مونرو بدم ةمسدأ س

 ممله. ومو هج

 باله انتهاج 33 بابا مادو متي 7 0

- 0 

 مكحلافدازو و 1 ميقنانتزافس ورمل زاعدسمال لص رش 0 اور !لئقو
 2 0 عدو 3

 رقت الوريصاف *« نرقبَّتلب ذأ ' دشنأو 0 ا (رقن) َقوبىذلاوذو هاد
 م0 سس "سس

 لاقد.علادإو تاماذاثندحلا فو باقل ةرّمداولاولاملا عاونورصّشلا لجسم 0

 داولاور يشأ همت ام ةرمغلا نالةرمث اولا ل مق من نولوقمف داوم مضيق هتك الا ىلاعت هلل



 اال (رغث) ءارلافرح ه« ءاثلال دف

 فانت ىذلا عضوملا ليقينمو مدهاذار ادكلا ترع و مدهلاورسكلا رْغلا لص ىرع زال ٠

 ريل ورا «:نمودعلا لوح دناكماو رمال هحوأ لمح ىف هنمودعلا كتاب نأ

 لاك :ركن تلح او هقرطدا- ماو لم ةرفشلا نإ املاقب نضرالا نود ان ا

 ؛ قلو نورك يكحاسن كلذ هَ ةرغل ة ىهفةلوهمدي سمانا هم قر طلكو ىرشزالا

 ومو

 اكاَفَع لا لأ نا :مكحما فو رخل 5 ةرغن مذلانةرغُتلاو ةروذخاكرشميفنودحو

 قوذ سرفلا 4 نمىهوريعيلا اهتمرحت يلا ةمزهلاى هلدقو رحنا ىفىتلا ل .ةو ناكورلا ني

 سة < 5,2 و وضم

 هد :رغت ىلا قيكستر عنو دح ىو نيتدسهلا ىلع ني رحت نتا وجو ئ 5

 م* مس ص

 رد_دلاّقوف دا 00 ملا طسو كدر ا 00 نمسكمةياستلا وركب باش 0

 عدو

 راسخ نمترغتلاو عاتب 5 ل هقنا ارطى أد مسمار اوردابرخا الاثددحلاو

 ةنصغلاوقر ولا نماهيكر ياام لذ ان“ كريت حصن رخل طوال هو بشعلا

 ةموس و اهترضح عم مللقدَحَمامفواهض مرو ريفاظالا لوط لعايقيو

 كزاهلواديدشالك اهلك امليالاولمرلا قف تننتالو ضرالا دف تدنن يهود اولصأ ف

 ريثك لاك رغتاهعجو اهلك ادواعتواهيفلبالا يقتىأ

 لير هلا نم ىدقلل ذا و ءانعكو ىحيعلاع و

 اهبأ حان كاذامو * حو رتل سبا نماجلكو برذتلا فد شنو
 سىس 7 سام

 لاق نعل مدخلاورغنلا عضوي نبك ب دللا كلذ كسوُوْشَخبعراهاولاك

 نحارلا لاق را اقم ففخاعرورخأ ا لاشياتاميداملاق ترو ىرهزالا

 ىىذلاريسلارمشأ اهدس نبا ةبادلارشتكي دخل اررهتلا ) رغث ) هاجروا

 سقلاو هالك لّقتمدءادلا ؤرانكلاو ريعبلار 9 حرسلارخ 2

 :رتي رست 2 سدعالو ورجال

 ناةضامتلارمأ ويل ىصوبنانثيدحلا و باحة شوأ رمل لتبادل

 5 قو واهب ىمتحت ةنظقو اة ضي رع ةقرض اه رفد كن أوه دويل نال تاهتشاذأالا 1 رتل

 تد لع ىذلا كك نمدوخ اموهو مدلانالمس عنةفاهطسو ىلع دست شت فأ

 رفا تنكمكُدت لحل هيضرط ةشتاطايرك اذ قوف طب رتل اهيفرط قثوو ةضسن فواد

 عاملا هلصأ ناكنا اواهجرف يديرها نماذو>أمنوكين أل ة<ولاك .ةبادلاسذتحت



 (رغأ) ءارلاىرح ه ءاثلالصف ١7 ؟
 د ع عسا

 0ر7 ربا عتااتلو ع

 2 8و. سوم مص

 ادريم ىاررلا قيام قوفْعَصا د رقت هوس لءاروخ' م ولا م

 سبأ - مو -

 2 6 ممر وم ةوص وو ص 2

 رعدا ورغتاو اورغلاو روغموهف عضاورلا هنانسأ تطقسا ارك مالغلار رغثو هك ىدرغت ادرغن لقو

 لغعر رات تئشناو تءدأ م ءاناتلا تءلق ارك لصالاو هناتسأ تتتلدتلا لع

 865م 527
 هنانسأ تدب ذافروُملموهفرفُل قىصلاعضاورتطقساذاديزوبأ ر هاطظأا اوه ىلصالا ورحلا

 مهتمورغتلا نم لعتفا اوهورغتت اىورو ءاتلادندشتب ع وءاثلا ديدي تا طوقساادعب

 اهعدبو 5 ”ةيلصالاءاثلا ىلقي نمو ةنلصالاءاذل | ميف مع ديوعان" لا ءةفالا ءان لقي نم

 سرفةغدى باعث دشنأ ةيهبلاراغتالا 1 راغنالابههضعب صخو لاعتفالاءانتىف
 ه تمص دى

 رع بناج غابرو #3 كا رودق حراك

 وسهم 52 هدم ”ةم | عمم

 تابنلا فنوكيزاغالارعثلاةو هرعت ترسكهب هلو رغدو هرغل ٌقلار ءتاود هرعت بدن مالغل ار التو

 اوناك هاربا ثردح طوقسلان رهو رغتموهوداو هنأ كلاما اثيد_ح تالا نمو طوقسلاو

 طوق لا انهههيدارملاواهتابنو بسلا نس طوةسراغُنالا رع اذاةدلصلاى مصلأ | اولعبن أن ومحب

 3 اربا نعمدانسا,ْرامملانباءاو رام كلذ ىلعل دب طوةساا نععشي دخلا فىدنعوهرمث لاهو
 س #

 رغش ل اذا * ىلا ن نسق سلرباجن ءىورولاقو طوقا ىنعجالا نوكيالرغُتورغت اذ

 ”00  متلاعرتازقانتتأس اعنا تودحفت + كاد تالا دنع عمولات
 2 2 ا

 -. 6-6 5 (٠ 5ظ07 سا“ 00 5 1 8 57

 ممم ه م َه 2 همم 2 وس 3

 ا معز هنسترغل ىخرجت# /| رو دقلمقن ',سيامدعي ل جرلا نم اناا

 مك لاظ [عضرسو 0

 و 5 ]ع موعص 3-3 و هه اة

 اهلاثم لدم قوق أ مراكم د هراغتا لبق سانلا هفنيس

 س2 مت

 ديعنبىعنيدهملادبعت أ ىور ادبأرغسيال نم سانلا نمولاقهنانسأ طوقسراغتارمشلاف
 غلبام مارال اق نسل ضغناموابصلا نانسا.هربق ل دهلاو طرت ساسعلانبهقلا

 ه تصر ىو

 رخل بناج عابتو 3 باج هنم صدق حراق ىودلاراركا لاقو رهعلا نم

 دسالانامنأ !فصيدس رز زو ألافو
 لمصمم ع 0 سدصو< . سد مص 4 5 00 2

 ارغثم سأرلا ف نيلي لون لطم الواغم حاجزا هايشاو الاش
 ةذا”و

 لاق ناو.كلاراسك نسدعب اس لو خلهلا لوي هد نمن مماكم نقاد اذشنمارغشملاه

 ىرهزالا



 االا (رغن) ءارلا فرح ه« ءاثلا لصف

 راغصلاءائقلا ىهربراعثل اريثالا نبا لاهو اهب ضاسل | ىفاوهشاضم ضرال | نمتحرخا ذا اهارت

 - و 1 م مس 53 :

 لامشو نيك ن نعسرثلا لوم ءنافنتكي نسخ اكن از ورعتلاو أعد رس ىعيءاشقلا نالاهماوهش

 قى سلو متلو ةاشلا عت ىلعنا دئازلااضيأ امهو حيران متنقلا ناذنتكي حادعلا فو

 بنا هضم هريغومدلاوءوشلار كت " عمدلا بابصُلا ةريشتلا مر قل ريصقلا اوءلغلا

 موج سمس هصوو ىك

 نيعلا تع اوهعمدركل وا قبري نة رع ةشحو عمدلاوءاملا نملث اكمل روغعتملا لمقو

 موقع 00 س هده -هز سد - م 57و5و توم

 ةرقث انا دغ قس 00 2 توملا هكر دن نحس 0 اءمد

 << مدل هسو2

 اهر طب ةياصسلا ترك تر 3 ركنا لدن نصا و رم ١ و 0 0 20 اللا ةرهعتماو

 سو

 0 لاق رصلا طسوبنا ردود ءالانبا اراهيعُلاَر مع هس رطملا اركعتاو

 د همر هو دى ه<و ا 24

 رعت هياوصواطخاذ هم ىرب نا لاق جيم يعمر اريغصتو هبل يتسع

 هدأ

 قو اهلوصأىلاءاسثالادرب عج اوريثك-ل اوريغصتلاو نان دئاز امال ثونل او ملا طق اربع

 8 وسو:

 نونلاومملاو ءأم 0 ع رضع ارضخالا اهنا 2

 ريدَعلاةرا لاو رصعتملا فرار لك "ولع لع تآرقلا ةلاءىلعاذاف سابع نءاتددحىفو ناندئاز

 2و رزءو2 م”

 نقط لاو لول سم قد رانا زار نق ولك ةرغئلاورغُتلا (رغن) ريغصلا

 لاير رواه لط فصي ىدع

 و وو 5 2 هو هب 8س مد تو 0 َ ىو

 6-9 ادقدت 1 #2 حس لكن جب + ماها

 و

 م د مهيلع 00 مش ا ا ”رغناودريغ .ةروعوأ فتم يوجب لكلا هذيس نإ

 ليقمننالاق لمحلا
 يام 7 ورع وس

 رع - موةلااو راحو ٍبْسَعو 3 رضع مارقأا ورقم هو

 قو نادأبلاحورفن مَدقاَحْلا عضوفر مدن ا رب” اراذ ىليأمر معلا ورع اهفةني دههذهو

 سرس 8 تس

 دالب نيب الصاف ادخن وكت ىذلا عضوملارغثلا لاق رغلا كلذ لأ لكل الا هالف ثددشلا

 اهم 0 ةيراس مف ثيدح فو دال ملا فار 2 نستفاوتوظورا

 نألقاهتبانم فت مادام اهلك ن انسالا م ءاوهل قو ملارغُتلاو ل رفا ةة حا ورق

 لاق نائسالا مدقموهلءقو نك لو ا اهتب انم ىف ّنك اهلك نازسالا ىهلدقو طقست

 10 ةلودص ك9 ع
2. 

 تاعاه ”رغتفعلراو 5 ناسح عئرأ | اناكانهل

 دي

 رم و نم غجاو مفل ا ىل رغم هنانسارسسكهرغثو ر كلذ موجلاو لفسأ اغير و دفا ىلعأ قاعبر أ اينامترغتلا لعح



 7 ان ار نكي نى !١ مك 5 2 نايب يا ارز 000 "يا زيكا "وف
 هه اك 7 1

 ا(رعل) ءارلا قرح 0 ءاثلا ل ضف 5

 ' و قس 23 سا
 00 وتاسلا تاارسأالا ومطم عنب لفي ناقد :دمودر درو اعقاو هنمناك امو 8

 همس 7 3و سك م 2-_- 8

 هلك اذه لاو هرج هرهمهرك اذ ”يلارع 5 ودمي تيدا مولع وهلم اعود وهدشل

 رطموءاملا 50 ةياحمو هر ا اردو عل نيولا . يدب افلا لوت

 9 يس

 1 نال ةيرغرتسالا اينو ةنارثلا ببر طموهرادتضر لا عساو

 < 6م 4 5 م 29 ه5 م م

 عساو ررليلاو ةرارئوةدورثدارو ثوار رارتفو ران ترب دقو رارثورر ,نعملباو ةقانلا كلذكو

 ةقانلاةد نيللا ةرثك ضل ارقرتلا ”؟ةااهل تصقنويردلااهل تضم ةنسلارك ذوق زن ثم دح فو

 قو»تم ى دس

 ادارئيرثو ريزغرت لوبو ءاثلا 06 دقو لاق عرضلا نمنبلا حرخوهو ليلحالا ةعساور

 دم همم و اف ع ملسذو كى م 5 9 عه

 وة لاو مديرا رورتلجرو هريغوأ اني وس لن اذار وعملا

 قراثك الا لك الا فوديدرتل اود ةراكلا ءلكلا د را و ىناسللا نعحامسصلا اضي ران أ 9

 هنأ سو هيلع هللا ىلص ىلا نعىورو ثوران'رث موقو 0 ةارماو سب لحرلوقت طلع

 0 |نعاسورتو امك مالكلات ورثكي يذلا مه ن ويشمل نوران ىلا مكضعن لاك

 لطخالال اق هئيعب هرتز رانثلااهل لاقي ءاملا ر رم ,زااةمحاشب و

 ركبلاةمغا را لا سنا ىلع »* حاعو ميرا

 تم عضومر ”ارّثو فورعمداوران رو

 ا : نم اهداتعا ضار 1 ئاشم' معو عسا هيلع ىج

 سر ءيثلارتو لاذهمرا 5 يفلح لات رردقو 0

 ةمسرافلابى معسل تان 3 رثالاودنلا صخب لوهدديم مر دنردناا ىحو را

 ءارلا تفو ءانثلا مضب رو هى لثمناكملا ترو ودا رثااهعجيو ةقيشح بأ نعكيرزلا
 9 و

 < اورعْتلا (ر «ث )هثدح فرك ذدارع زل نيال لام دي ناك احلا نمعضومءاملانوكبسو

 اعحوناسنالات ام“ :ىث هنمنيعلا فرطقاذا لات مسمن لاقي ر هسلا لص نمير ّياعبج

 6 ىو 2095 2 03 000 ومس و هد

 ةركش « دورعت ثوقراعلا مارا لاقي وة يمر شى عو نونؤالار -ةرورعئلاولدل ١ املاَد ا

 قتوؤللا اثلاريراعتلاو 1 ط لدقو توف رطلاو رشا هالعأ ف لجرااركذ

 لحأَريماذا لاق هنأ لسو هيلع لنا ىلص ىب هلا نعرباجثيدح فو رزورعتاهدحاواشي أ يئار 3

 ب ةومدؤس

 "وامل لمان نوجرضف ةامم سار منفنوفلفاو تما دقاوجرخأراشلان مهيأ

 ثدد ةارطل سوري دحلا اد_هقرب راعثلا لمق ريراعثلا تينتاك نوتبنفرانلا نمموقحرخ

 هارت

 ا ل



 1١74 (ررث) ءارلا فرح 3 ءاثلا لصف

 لاقرو ٌريِصعلاووفهنراصع ترقب ىدتف البس ترفيع نيب هرصع امريجُتلا ٍ هللا ,2

 اوطلختالأ اور لوو رتل جمالا ثيدسح فو دبتئف 1 رسلا لسع رشا

 مووو 3

 : نا ترم ادا ا لكل غئريجملاو هذابتتا نعمها تف ذبنلا ريغ عمرتلا ف

 و دوس و 7-22 رو وه ومد ُ

 م املوكداولا فهر غلاقو ةضفخمضرالان مولد -هوةرح ١/ ىلارعالا

 5 4 و م5 سو 0

 ليسو دلال رتل كالا نم عضوملا كلذ هسشي وةعسلا ىف طسين نا لبق

 7 0 ومس د هدو ه5

 داو هةعاسام : .:ىداولا 0-5 يارا لو طاسوالا ري يما ْ

 عءوم و 5م وو ءدو

 ىدأ نمّةبللا فةدهولا لوحامودو هطسور فلا ةرد 2 دما حر لاو نون بعص ربك

 هس 5كه< آه م -ٍّ روسس5:9و مس وع هو

 رخو صدر 000 سا كاسح 'ركضث للا قلل

 8-05 و هو --- 1

, 
 لقمة لوقامأ او اط 4

 و 2ةم 2و<-

 رجلا سرضلاو هلفاخح هدم تك دق نأمل عي ريعلاو

 موه مع - - 2

 هم - 9

 هددت أخ متر ور عولأ هن انف قعمتاموهوت ا عبو هول كوريو عقلا انف

 هيفاملاساذا اركتناو حرطارككنا فار ءالانا ضرع ارجو ةقرتفتم تاءاجرتلا بمصالا
 هد زد م موكم ه2 ىس نص دهس وع

 ةرارت رات ترب دقوءامملا ةريزغةران ربو ةرارث رثوةرثب نبع (مز ربتها ىرهوما

 ام ةعمسملو هديس نبأ لاق 0 هر نعول ازمك ارت اعو ةباصسلا كإدكو

 دص م و م

 عنا 23 مادارا 5 ديردنادشنأ ا ْ

 وا ارعلا لخأ 0 .ةنم أمد ةياصهس ىإ ه:لاق :رويعوىرهوحلا اهيفاملكحيرختسي امشفح
11 2 

 مهردلاك ةرا ارق لكن كرتف 0 ةرئنبعلك اهيلعسداج ةرتعلاه
 م

 د 5« و هن

 لكولاف لاخلا ونيسعلايهربشتلا ىلع مدلا ةريثك ةرثلبقو ةعساوىأ ةرب ةدعطو

 1 مقا م 6
 دقو رد : رثو بطي بطوخ لع ذو ربدقت : ىلع 0 أف لعفردقت يعتاد

 خص 2 ع 3

 وهفح ودفم لعش نموإ_عفف.عضنلا بأ 0 لكل بوه ب _ >و 2 فمان

 5 ضو شا سة
 5 ”لوشد نمبرعل ندوناصو سترون ييسر هو ئش :لكفروتكم لطب

 - ق وسد س 3 2

 نيعلارو كم هنمّتأعف نا ف.عضتلا تاودْنَم ءال_ءف :هلعفأ نم ناك أمو ني نضو عشب

- 

 عم وو ع داو س قم ها توم

 امو ومي شذك | اهتمج ومدت ل حرا, تمد لوقت ءا_ عش ومس ؛اوءاوصو مصأ اوك ح وتفم ل بعفبو

 اناس ق ص دس عروس
0 

 فحو طوف ولاا كصش لمني ناف عقاوريغف.عضتالا تاوذ نم تلعف ىل اءةاك

 0 برعلان اسل ب 5

 لصالاباذكرجتلاو هن وق
 ها ىنالاكهلةحاحالو
 موي كت

 ردقت نعناك اذاهلوق ؟
 هرثك افهاوقو مزاللاىألعف
 رسكب ىال عشب ربدقت ىلع

 وخنهلوقو ىن الانمنعلا

 هعراضم ىف عه.دق بطي بط
 رثب رث كاذكو اضي اذا

 هلأ ىضنقي بحي بخ
 سلودلبقاسمف فانم

 ها ريد_ةفتلعام كالذك
 دوج



 ردكلا قنرلي رت يحهلوق

 حرش ىفو لصالاب اذك
 قدر قرف: ىتج سوماقلا
 ىسعم ها ردملا

 ىلع ىاد> او ىعمعهلوق
 امك هثاضقنمفارشا

 (رصس) ءارلافرس « ءاثلالصق ا
 وول هب وجعا و

 ا ري كابرعلا سو صا هوروصنمونأ لاق رحت ىطعت ثيح اضيأ ةقانل امر يص"

 زخأو عانق لح هناوةبعكلا ق هالو همأتأ م زحنب ميكح ثيدح فو ريم لجرلا سال لبق

 لبالا لاقي امرثك اوريثالا نا لاق داولا طقسا مزمز ضوح دنع لسغفاه رم تام

 طرة هام نيحد لع تاتا جر انا ةيواهس يدع قو تتفجر ترو

 ترث نينسؤملاريمأ ساب ك.لع ني اواو لاو ل <لاقف

 فقو هنلا :هلذنلا قرع ء غلب ؛اذأف ضرالا ىروهظ ند نو يولي ثلا تدتفناىأ

 همدو < وفود . هم 5 شع همس

 اغا 3 هرربش رداع ىف ىأ # ديردنباهدشنأ هلوقو اهتدرفةربت :رلذخلا قورع تقل لاقي

 عر

 ةراخ ىغةفدشحو أل اكو صب ةراختاذّةوْحر ضررا نزولاة نان" ءاردازفةرشدارأ

 لكلا تغلب لاقي ةلوسلاضرالاَرَْلاو ةراحت اذ ضرأ اهنا لي لواهب نبي وموت ضب
 راك كسع لتط ققوكنةرقلاٌة رشلاو ضرالا قّئرفملاٌةَريثلاو :ضرالا نمةرثملا

 .". . 5 .٠

 ا 53 2 0 م
 ب هوذول لاق فوج امنع نعا منجي رخءاملااهلخداذا عب رهصلاك اهيف

 همم 8غ ماو د لكم

 ردكلا قررت : لحاف 31 اصرلا تاتا ميه

 .ةهو 5-3 - ع

 « ثلا قرشا ةرشلاو مسد :دبلا اهيفوقضقءامسلان :.مءاملا اهيف عمت اًراَمْتتاربتئلادارأ

 صأزادت و ضاراسص لعوهلاقيو ةرءاملااههتنوكيلسملا تر ةئلل ل قهنمو همي
 2ك لا را

2258 

 برود لوقو عضومه رثو دحاو ىعع

 م هس هصضصدسو 9 نع جا 8و < هند

 ى قوه ةيرباثل اريسك مس #3 هشع ثارامدعت نمت عاف

 < ه 0 2 1

 فرك لاع 00 ءانلانةيرباتلا ىورو ّىوأ ضر ىلا بوسنمو» لدق

 7 تو - ص 7-2 و

 ربك دثودحلاى و ءارحويست ربدحال ويتوج رعالاربتوءانبعرتةرثا ةعدأى موريخل

0 

 ' ١ | ىللا مامات ضضرامفءامرسااشيأ اوهو ”ركمدنع فورعملا ليش اوهورمثالا نبا لاق

 ىارلا لاق ضرأ مس ريشي ةره نس سا م ”لسوهملع

 7 سم < هم

 دصرلاو كالا ةرينيءامن 2 4 اه "اا ناصف طق ند هلعروا

 نانالاوراملا فميجباعلا لاك خزفلادنعدعترا جرار (رعن)
 92ه ” ص اح < 5 5-8 -

 زدتاوءمأ قريخرصأ و راجنالاوهوالفجوار فنى أاريصنا ءابيخدا س نمار ا اذا «

 0 - س دعس ع و

 لسان همس ش دعس | وعد + رحنا اذايان 2 سه نم د جعل لا بصناو لاسءاملا
 قف 62 س

 ه د

 هزهط ىلءعجررختاو فعضو همرصب ملاذا مم رص اديزوأ هنا ثعبناو عقدنا اذا



 ا (ريث) ءارلافرح « ءاثلالصف .
 ٌْ 2 رمح |

 ىلاطلا هباضااذاىذلا ميرا ىرعب ولا لاكو كلومدااَو 82 وكي ىذلا < لاراثلا و

 هلو راشيل ثاغتسا اذار موهف تالفرأس ديزو لافو هدعن مانفهدن ىذر

 0-3 دى همدو

 دهن ىاو لك ( اوريطالا اعد 3 50 راداسم مهءاجاذا

 5م

 لوسرا.هلان ا ب د>ىفو هر ىلعمدين . عتمغسسل هن اكروصنموأ لاق

 ءاّلا قرح ىف مدس هد دقو اول ِباروروُلاومدلا باطوهو رتل بلاط أر انلارّووملا هلا

 0-2 ةرد» و 2 هو ريت

 لاق حلا هالك رثوأ ريد ريد هراشد ةراسن 12 ىسافلان ءءاتلابروروتلا هنا

 مي ص اوسع ه9 ص هو

 ةمظا وملاهالا ىلع ةراتملاو هقرات ريد الا لكاولتو #3 اريعم عض قا ل نامع 23

 لوتتلاو ل _عفنلا ىلع صرنا ةرئاتملا 3 1 مشط كرار العر رع ل هملع

 2 2 دا 35

 ثددحفو هع هنددرد رد م نول يقرأ : تاظاوءوشلا ىلعرباتو امهتمزالمو

 اهنعمهباطرام لستقو هللا ةعاط نم مهعنمو مهد ص ىذلاام ىأس انلاريَام ىردتا ىدومىنأ
 ريما نماعونماووا_غم ىاءاّرغلا لاق 7 0 وعرف( تانطال لاو ىلاعتدل اوقو سا رتلاو . زدومو هيو. مط هو 0 هس وود

 برعلاوهستحىأ ارث : مضلاندرساذكن 2 9 بدعملادورطملا نوءلملاروشملا ىارعالا نبا

 لاقو اكلاهىأ روس عال اقو هنع كْةرصاموهنمكءنزمام ىًأاذهن 2 'لرئاملوقت 9

 كأن نم ىأ ريث نم وأب همأ ىلا برعلا مو اك الهو الد ولاك ا مق

 تدءمكلا لاق ليولاونارسملاو 'لالهل روبتلاو

 ةةس جوس

 رياناو روسى ار 0 #23 انآلا ف ةعاضقْتآارو

 3 - هم .٠ . ع

 هر اة الاااظ نءلاىلاامماستنا ىف عي رساخو روسكت ىأ

 وو ع 2 ع 1 59 9 4 23 هس

 ءارومثاورانلا لءاوعد.كل انهن خش عش الاك الها كلحأ هللا هريشو ارومثربثيريثدقو الهلا

 2 2 1 رم و عفا ه وو
 ٌكاذاورد_دمروثلاءاّرغلا لاق اريثك ارومثاوعداوادحاو ارو.” مو.لااوعدتالمهالاشمف

 كلانهاوعدهلوقفحاح زلال اكو هاممادناولحرلا لوقناك اولعفامعا وعدم ماكو لاقاريثك

 ردصماروبثموملا اوعدتال مهل لاك مثارويثانربثاولاك مهئاكردصملا ىلع هبصنواك اله عما روش
 و هرم 3 0-1 ا سدس 5 ديوك :

 ريثملاوتيثاو برا فلاجرلا ترباشتو رزحجر أ اريبو دحاو ذل ىلءرشكلاو لماةللوهق

 هديسنال اق لعفهلسدلو ضرالا نم ةقاملا عضتو ةأرملا«سفدلتىذلا عضوم ا نيل لاثم 1 0 ' نع كشك ظلال 1

 لاقو اهريثمف صيتة ةقانثلا ودحومملأث يدا فو عّدخلا بان نموهاسغا ىرأ



 ىا ملا لاعتفا وذو هلوق

 (راث) ءارلافرح « ءاثلالصف ل

 ءاهسلاءام نمةساخاو رف يقف ىنب نمل جر نم ىصاهعم لل ظنح نب عوب رب ىنب نمةأ عا مهمضو

 || ةمالاتءاخ مهتسقسأىفاوقةساوادو رضفةمالامرتهنف مهلب | اهيفاوعرشاف اهل < ةمأ اهياعو

 تمدقالف ممتتقسأق شف موقلا كردأفاترذخأو هلاسرف قدز رفلا بكرف ممتربسخأف اهلهأ

 ورعب ناوك ذهللاةيداو اهل ناكواؤاعفيالن أ مهترمافاهل اوراش,نأاهدوقدارأةرصملااةًرملا

 هلمعنبا 1لاقفهلةقان بك حرفد.عموب حيرفن ةرصبلاب لبالا ضار بشاسإف مقفي سنا

 ىخح رخل يي اناوك ددحتتساف كمآ عنصام تكردأ تنكوإ نا اوك ذاك دئمه نس حام

 ىلا بلاغ لمست ىتح كلذ ىلع ارد.ةيرلفةَرَغ ها ناماطي نيركشت منزلا ق دز رغلااانأ الانام

 قيلاعمهيلعريعيهعمتاكو مذ لاقف عابي تعز نمل غالاو عا و ناوك ذهل ضرعفدمظاك

 || هاناوعأو قدزرفلا هعمفاذتو كاذ بااغلعفف هملارظنن تحانل طحالاةفام,ملعمضرعفةريثك

 هيلع نوامكيربعبلا ىلعهعم نموقدزرفلا فلختف انمعبالهلالاقوهسدلا ارطنريعبلا نع طال

 هنأس هاو بلاعرفتريعبل ارقعف ل ##ىفريعب ىلعقدزرفلامأل يدعوهواملاغهعنباوناوك ذ قلو

 ةطقسلا كلت نم اعج -ولزي ابلاغنا اورك ذا سرق مار ف دولا تاع ريعن ىلعا دسم

 تارا انشد ١ دلاىفو نالف هلتقاىأنالفتا اران الوقت يلوتملا رولا ةمظاكد تام ىح

 لاقو هماقمهملا فاضملا ماق ًاوفاضملا فذخ همد,نوملاطل اهي انو هثاران له انىا نا ةع

 2 ّي ص 2-7

 انامعَت ارامثانزبك أهلنا مهرايد فاكس را قمت نادخ
 سسص ص

 ىلع ونسعيلراثلا ىلاطىدان دق نوكسسي لوالا ىلعفهتلتقاىأ نالفتاران' الاقي ىرهوجلا

 ىح م,ءلعس الل اعمظفت واعد رقت :ومهااشير ءنزمقل اىداندقن روك ىناثلاو هذخ وهن : اقمتسأ

 تن محب 652

 عدل هيمهعامسا عرقو هنسمستو مرش اي رسوتي ورنا نيرا اة ادس باع

 لتفاذاٌكاذكو 0 كردأ اذان الفن الفرا“ الاشو سانلل ىنشأو مهيفاكسن !توكمف ميواق

 را تدك افتامْلاَدعَي 5 اًقلَحمَمر ئمرعتتابّتلاو دسللافو هملولتاق
7 

 لعد لا ىاظعا وسعت ةاراك ىنامح فك 15 ”اهنمتكرد دفنا .ضللاهر [تيكا

 ثبدح ىو ام.نطمح لبالا ماظعو ىوملا ماظع ترا اصجسدجت ملاذا لبالا نا كلذو قام

 هنالودعلا انهغراثلا ميراث اور ولف مكن ادعأ نعمكفوبساودمغتال ىروُشلاٌءوب نجلا دبع ه6  وث“ 7 2 : 4 - 5 2
 2 وسو

 هرتواو تو هترصأ ذا هرثو لاق مدعو نخأ ند ك دع نونكش مكنأ ادارارأث!|عضوم

 ومة 273 5 < 5 ء

 نيلاهتاومهوججدشر ءاشلا ىف مند افران همن لصالا ن اك "او هنمهتلكمو هيو هندحو أ اذ

 ران



 ا (مماث ءاراقرح .ء ءانلا لد

 0 2 افذش هرصل 1 23 0 اهساكلا هلع
 «- اس 2_2

 ناوي رققلا نم طقاسنام ءلصأوللقلاءوثنا ةّفأسلاو هنوادعوهظمغىا هن ىوربو

 ىلع ثيدح فو ارامترامتلا بقل هداشنا باوصو هريغملا ةفاضالابريثكو هفال.لقداطعن اك

 نملاعيةراسلاو همليورخلا ب وموهريثالا نبا لاك 0 ادي رمل بقأ مث ههجو هللا رك

 : ةيرحلا عل رسكا راسا ل و تاممولعف نأريسغم وش ماك نم مانقلا ل مروي ران

 را نمهروصةموهوىرهوخلا لاف ريتوتاران ع ماو ةسعدع :ص اتزان دعت رانش

 سي فاو ىزال ضال ةلعلا فرح ل جال فاو قو تامااولاق ا

 « اراتروُمتلاواراتلي واب « زجارلا لاك ءاهلا فذ ءولاناعرو بحير اول اوقي لو باسر

 ةىه دع: ص هداعأ هرانآو

 مدلا ليقو مدل, بلطلاراَتلا ءديسنيا لحدا ٌروءاووتلا 4 (ةضشل الا

 ةدودلا مبالاو كحل تاقراثلالبقو بوق_يءاكحبلقلا ىعزأت اذ انآ عمجلاو هس

 لكاعيو ىناصللا نعمذه راك رووا بلطي نم ءلردأ اذاهنر رت ذاق لرد ىمدالا

 رعاشلال اه هناك تلت أرئان انأف رونو ارا لمسقلاب ولسقلا ترا 5 ا ا 1
 س2 س هو 5 وه 0س - س

 اسكن قرون فتنك لكلام * قرون تكردأو ىسفن هيتس
0 

 باطورانو هيرانو 0 2 اولحرلارأ و 1 ردي تح 6 : ىلع قيالىذلارثا ا

 هلثاف تيل اذا صر ان لاعبو كنمىرأت هب, تكرد أى أ اذكب كرات لاشو ههذ

 تدلط اذاار وقل تل تسلا رولا 0 "لا عمجصو بواطملارب اًثلاوبلاطاارئاثلاو

 مم ص

 ١ -8ةس 5 ا < : و ها ور ع ء

 وج باص ىذلا لج رلا هلاك هلتاق تلتقاذا ن الهب ترابوأن الفت ران تيكسلا نبا مهر ام

 0 ه5 7 هموم 8ةةوسد

 رعاشلالاقو * كب ون تكرداو ى را هىتلتق « رعاشلالافو

 اهءاضأ عاعشلا الولدمناهل 1 رئاث 22/7 سنقل دبعنبا تعط
 هس سل هو 0 م 7 وص س

 امهم لمقْن نام اواندع #3 كر نم مف تفاح رخالافو

 مهيأ بطين أف اخ تصيلم مويناببش ون. مسهلتق حور ىب نم موقمالؤه ديس: با لا
 ريرحلاو ههجلت اه ىاهراتوهلاقو

 سوو ووو م ع 9س 1 امم و م 5و سو

 لتشمل هراتو لايأ اولنق #* مهنا يقف ب ةارسحدماز

 ةرصبلانودب رياوح رخ شف نماكر نأ كلذو قدررفل ارعشلااذمبطاخ وهىرينالاق



 (م) ءارلا فر « ءاتلالصف 4

 ناعدرضدح الناس ثيدحمنمو هنمأضوتيدقوةناجالاك ةراخوأر م 7 ءاناوهرو
1 

 لاق لا ءموقلا نيبلوسرلاروُلاو ءاملابهس رشا أوي ق دبش نارماللان+

 ةس دو توم 1

 لسرملاو ى "الادب ىشرب <« لمعمانتسامفرولاو

 ةراثلاو قالا نيب لسير ىتلا ةيراحلاٌةرولا كار ءالانا 0 رماو أملا هبىضري حاملا فو

 و 8

 حامتلا لاقو مارست ىشسعو تارا موه *لاق ريتوتاران اهعج واواهفلأَةر 1اونيملا

 ظ تا و هوجا ىلَلا» * رقاتوملا لج ماماذا ارض
 هرغلاةورودنم وأ لاك اهزمهاوكرتاهل مهلامعّسا رثك ايفزومهمةران يبارعالا نيا لاك

 أيا ثا ّ راندي ةراتهتمدأى أهسلارطُتلا ثراث لاقي هتمولاك هز ودهم رات ةرأت عج
 2 ينل 3 28ه ا

 هقسمنو هيوص عيد. ا ريع ف صو دسسل لق ةصضدعلة سع ىأ ىرخ أ ةران هند

 و رب سم ما

 لامّرفاَ انخاهعشو 3 اههرييو ةيهدع

- 

 . ل

 لاق ياا ارظنلات را اهفوق ف سدا ىنامحلل | نع كلذ لكن سن و ىو ديورببيو ىوديو

 هبلاٌثرتآَو وأ ىرلارانا بلان لازما الت ن مولات غةدودعر يغفل الازمه

 تارعالانبا ا 000 * رعاشلالوقهنمو ناي دعي ةران هتيساذا كرا

 ا” 0 10 لعرادنع نسرين ىعرات نالقورع :ونأ روث دعب لمعلا ىلع موادملا ا

 ع ا هر 9 ةوذتثاو 0 تاوعلفا تراخلا ريثك ننس اعل

 فايت ل |وقدشنأ و را م/ونالفتاراناب ان حو راتمىوربو

 ان عتاران يربك هنا د مراد فاكسشو نمسا

 بيصأ ل جرلاتو هين زاومريغتاك ناو مدلاوه ىذلارثولا نم بواقمهن اىدنعوهدسن الاف

 ةمرهنسا لاق هزعاق ما

- 5 > 

 عنامريت ذا م متري لاذا 5 ٌعداَول وعلا نك اس قل ىح

 ىئاو»ىف 34-3 اووف هل ضوس ةودْنيدملا نيب مس و هيلعمللا ىلصهللا لوسر ا و

 هلوق هديسنبا ىلا هيسن هنظأو ىطاشلانيدلا ىذ رلضافنلازحشلا طخمى ربنا

 حدك 1 شيعلا نس اىرحاوتومآ « امهتك نانرانآلارثدلاامو
 راسلاو برعم ىءراذنيطت السا نيد زجاحلاوعتلا (ن) اهيفتومأ ىأاهتومأ ةران امهتكدارأ
 2 '_ علال 2 همس

 ديزنبىدعلاف يرام اودورخااحيوم هب هن مبضعل صخو حروملا



 اهنف

 سال

 ١ (رون) ءارلافرح #« ءاثلالهف
 يمت ا 2720721777 02209214 712727337 تقنس 23

 ع 0 ةادإ و 5 < 10 2 عا ع

 رونسلا ل قلاوقازونسلا ف لقؤ روسسلار ,وفومهك الهتقون الجوز هللا معاق صماو 1 لأع

 رونت نمراق ءاملا نا ىلءقو ةفوكلا ده صةصحانن 5 نا و ضرالا هحو

 / ف :
 ىهوةريز+لا.ىدااروتلا ساسعنبان :٠ .عىكورو ِ كلاي ومتروستلا ناشي بقو ناش 0

 هس د د |"

 لاق ن م لوقوروسنموا لاق ناسل لكب تعرونسلا ثيللا لاق 3 ًااعرع ًادللاودرولا يع

 ءامي ىل عاب رعراص:يرعلااميزمن محل مالا الانا للان رتل

 ريظنوهو لمهم هنال نرعلا مالك ىفهقر ءنالولاف ركن كف انيلصأ نا كلذ ىلع _لدلاو ل ًإ

 اههش امو ؤرشسالاو سدنسلاو ران. دلاو جامي دلا لم مدقلا مالك ن مبرعلا مالك ف خدام

 غارلا لاه هلا ىداولاو نانو ةببرعتراضرعلااهب تماكتامو
 - ى.وهوءؤ ص 2 مدح سا مس محي نهاد

 ةقءاوصلدَقَكْرْنَع ءفشكس 3 هثوصرخ املا تاَدالَعاَلف
 م

 نرغملا ىلد ءامهتاازعاذص ةبمسرمانتلا تاذو ىرهزالا لاك هسعب شوا ةظوراتقلا
 تمص

 هس مو روش رز. همس هم

 23 اروهتروهيلابف دقي رضلاك# رعاشلا لاق عفترا اذار هلا ودروهتلا م اهنم (ٍز

 نيلدهلا ضعي لاق هلّفسأو لمخلا "لق نيبامزو.متلاو

 سد ص ع 2 5 وم 5و 2م ود و2 2 عهد

 علضالا سرك ةقرسمءامم هع 000 نوب ارم نهتعءلظو
 نص" .ىع

2 2 0 7 1 : 9 

 لءقو نش ونبحلا لنا ويوداولا رق لع نب ايوه 3و ضرالانمنامطاامروهتلاو ظ

 . 2ع 2و . ع ع / :
 هلع اهعضوام لءةملكلاهذهتءضوةرورتلا هو هءلده هلفساو لما ىلعانداموه م

 هلاملمرلا نمرومملا ىرهودلا لمرلا نمنامطاامروبتلا ىانرلا ف بيذبتلا.سدنمتلا لهأ
 0 -ٍ و م ى وو

 رعاشلال اقف رطامشوريهابت عمل او فرح :

 -د و 9 ض؟معدو 1

 0 مص قعو #2 3 اًرَطاامودوَتَدَنِهافك

 لاه اخ , وطل | مانسّسلاىرحوُتلاو انو ةزوعرلا دمنتتأو ٌفرشمملالم لا نمدوهتلا لسقو ||
 و 0

 ايرعو كرا ارا 3-0 ُثِيلآلومالقلا تسرق ةئسقنيورع

 لاق تننبال الو دا نانابيلعم كال ءانلا نال بالا از هىف ةظفالا هذه ترث او مدمس: الاف
 و

 لاق روش وهلصأو روقتلا لوو تلم ءانواولا تلق هر نملوغشرو لا ىرهذالا

 اهاذناك اذا ل-حرلالاّقو رهولا نهلو عم دار لاك نر طاراىلا 6 جاهلا

 ع 5 5 « .٠ ع ا . عد دهوك
 لح دلءقو ىرعوه لق 3 هلم أو الا نمروتلا (03) ةنانائاروهت ةماعلا

 . 2 0 »0 ةهياع 5 9 50 ٠

 ىاسح تعمصاسم لا ملسٌهاثي دح فو همفبرشت ب رعلا هركذ:فورغسانار ارو اىرهزالا

2 



 هردص لا بناجىداهلوق
 سوماقلاح رش فاك
 اوامحتامل ىلا نعط كعب
 يعم جا

 ف --2ع 0
 مس سمع

 : قراوخلا سومو لولو لص ىرومان هدقرعو وجم

 )ردا ةروماتلاخاضتلا فو بها راقب ا تاع ن نع نابصلا بعال دقو

 8 ةتص مسح 5 م سص مل جرم برس

 8 ا هرومات نمد أو 0 اهئيدَح ن حواء ىسلا مورقمنبةعمرلا#

 ماكر ئاخ ةنسمسلا ةاشلا ىهو را او ! اتم كرئافئاشلا ٌثذلا لك الاَشو

 . 0 ع 2 يو ا . 0 2ك 8
 زمهيامف ىسرافلا هاكح ءاملا نم شى آءاملا ىنعي رومان ةمكرلا ىفاماولافو اشوىاارومان

 هروما: فدسالاردحالاقيو بلعُت نعاشبأ ةيوماتلا رهوقتنالا رخشروماتلاو زممالامفو

 لاةؤذدعس 9 نع نركيدعمنب ورعهنع هللا ىذر باط1نانبرعلأسو هلازرعودل غوهدار و
 سل ثلا ب

 | ساق 0 د ىدسأ
 مدرس

8 0 

 ديز وأ ل اكو دعا ضلع هيض دوال فاد هتعاصشو

 نرمون تب راو دحأىأ ىرضولاهب سال ليو البرو 3 01 - ا ابهيامىًازومهمرومانامبام

 2 ”ت م ةج
 عضماهل ةرع مث ىراعلاو 1 نسحأ[هوب تيرامو اًةلخوامسناىأ أ ارا اهله نم نسحأ

ْ .ذيض_ن منشأ كرت جنك لات م ا بت ىهو اهتم س.طأ اهنأ ورب مك
 

 | ”امالانكاذوةرس -6نباهللاقب رئئاظر ملا لسقو 0 ماو روقمتلا و 13110 لاو

 د2 - 00

 1 "” برج نم حالفآلا بناج ىدأ « سيقل ورم ا لاق عضوماكرب د ةركهبفىوالا ادبأ

 الار عرار اوهدم_سنبا اهقتس مال ل غتاك اذا راسم هوهقا راما خب رلاراعاو

 نيرهز لاق ا ولاط* مشل ارا ىرهوملا هظدتذشا اذ 86 ذلاكلذكو
 0-20 سب سدو سا وسو هس هم

 هند زع هضم ع 0 اهراصسا كيياهل ىرلاد ١ ودع ند
 م ا سلخ 6ث

 لحرالاق دلو همفزيخ ىذلاروُسلا ىرهوملا نيناوكسل | نع وروتلا م
 أ يالا نبا لاك هقرحأف بهذفا ريش تاك هردق تو أ كاهار :”ىفكيوت نول رقص ءمبوث هملع هم مص هم 2 رس هو

 || رفصعملا بوثلا هركمن كلوش هيا ينسوا 0 يي أو

 رولا وع نيدج أ لاقو كلذك تاغللا مييقرحلاع كنزي ئاارواو
 || فرخ اذهىفالا لمعت /لصأ اوهااهارتثمحداسفلا ندا دهوهدسنب الاف رانلا نم

 ليزتتلا فو ةغللكب وهل قو برعم ىسراف ضرالا هحبو رولا رانت هيحاصوةداب زلابو
 11 - - هم

 روس“ امرعفم لكو نضرالا هجووع هو هللا مرت ىلع لاف يا اا ااا َم-رزعلا

 ب



 76 ضل 3 دكر فم 2ع ا ور ل لام ا ا ول اع

 1١171 | را ءارلا وس هي ءانلا لصف
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 اهيهتلحارهشاباقعفص!ىربنبالاكو ةمغ ىهعست

 | فاو لطن ملي دقءاممل د ةرداحما 2 ىلع ىل ل ناك

 دس وه د ه2 0 سم5 5

 اهناراز موو ىلاعُتلا ن 5-5 7 هد 1 نمريراشأاما

 ءانام_مفءابلا نمل دبات يلاعثلاو بنارالادسصتا منا لوةيهدّدقتىأ ب ااعثلاو بنارالادارأ

 حوعلاءاغشلاو اهراقْس حاجوعال كا دب تيمساو كمل ىهو نا قعلاءا,تعرس ىف هئانسار همس ا

 عجيربراشالاو ريثكسلا,س كئئزخولاو اهحانج شد رراصقىفاوداو مدلا ىلا ىثطعلاءاممطلاو

 . نملدباق تن ارالادبرب ىنارالا كاذكو تلا اغعثاأ ذي ءرىلاعتلاو دب ىلا ع نمد_ءطقلا ىهوةرارشا

 مدللي و فقع و ا راغص مع الا عطقي نري او سيبدأ اريل : هرو رضللءانامهيقءاملا ْ

 5 ورم

 رقلاك اراغصممعللا عبطقتريقتلا انيق وإلا ناوصت اتيدشلا امهفيفحرقلاو ْ

 ري ى7 9م سس

 ل_.ةشودولا مول نمد دفامدا رآلسق و مرج هذ و زان نآس ان الدا ارآ هفمسشنتا و هقيفك 7

 ةراه فضي ىثعالا لاك قيرالااهجنةروُماَنلاوروماتلاو م ,هلأ مللاو مازال

 روماتلا لدققو نياق لد ةقن ل قو  ةويدإلو ايبا رمَدلَةعوف ع ا

 رومآتلاو "كامارو زوماتلاَو نافعا ورمل او مدلاروماتلا ئيمصألا اهسفن هنا ةروماتلاو ظ

 معو باقلا مدرومانلاو كلذ كن تاعدقىا كلذ 1 ومان لعد_ةللاقيديزونأ سْفنلا

 رحب سوأ لوقو من
 ومص همس 5 سو اس هك ع 2و

 رذأملا سكئرومان و 1 35 اوكا ما

 5 ع

 ساه لاقدر ىدارملاٍساعْتق نير علاقو هولتقاوناكو م

 و ورم يس هَ -_- هم مة و سس

 ترعط ةمحا اطرتم ةمحو 237 ارج سلو تقر مروماتو

 ريغةيحوهداشناباوصىر.نبالأق نونثلا «تنعط ةنحاطريغةبحو#* ىرهوملا هدروأو

 اهلوأو ءاس ةفد ره ةددصقلا نالاميفءاملاتمسطءاملابةحاط

 تام كلهآ بحالوأو : ٌتنءايلعلا بعانالا

 هاو رنم هريسغدقو امهيفذ ا ل :رهوملا طخ هيرو ربنا لاق

 بلقةقلعب .رىأ باقل ةيحءاملابة محاط ريسغةسح هلوق عمو باوصلا ىلءءاملا,تمعط

 «ديس نأ ىاقلافالْعُمَر ا اوىرهوملا اهعاقجا دعباهتطس وابهتقرهةمحاطريغةعمجم

 رش لروما كورت لاش هلق رااروناتو كفار وماتلاو كلقلافاط ١

 6 برعلاثاسأ ب 50



 (رت) ءارافرح ه« ءالالسف 8
 م5 ساد نب مس مسوس

 نحنا م :0ةرمشمملا 0 كراس وان أر 56

 ةبعارلا فمنك تالاعتابتلا و مُتاَرثتلا ورعوب لاك نحاماب 0 ا

 لحرو سانلا نمزسولارف رفالا ىل أرعالا نبا صرلاريصقلا ت اغلا رماد ”رفدم ضرأو اهرغصا

 3-9: 3 5 م

 ةغلرتفتلا (رتغت ) ب.عوشو هترشتىلا هقنأز عش رخا اذالحرلار 6 هل تاور

0-11 - 

 ةجرترخا ف ىرهزالا (رطنت]) امحمماراوهدسنا لاق ىنانعلاا نع عاركماكحرتفدلا ف

 ضرالا ف ىدانالا نعىنامعللارداو: ولاق رولا ءاتلانرمطاغتلاو لاق ُتالاطاَلا 0
 وص ت2 دع 2

 ٠ لبا لبانلاةرقنلا ورقتل ) رقن)) د.>اوهل 00 اناس عن مربط

 ئ رّكسلا ) 125 ا ىلع لادلاد يب مومهد_سنبالاق لياوتلا عاج رشا وابوركل ارت

 لاق ةيعللع ءاهلاا رخل 1 وويل ردك وتسلق

 5  نيص سب باد لد وه دج مو صرع

 زرق اذن اًادَع د ىرتنباةرتاكت تلعدقل
 22 ل سا ى -

 ة همم ود كت

 مسالذنلا لتر ملا (رغ) ةزك اكن تاعدقل تيبلادشن كلذ ود 5 اكن عجل بيذهتلافو

 هيوسس نعل والارعلا عج ضاابرو .ةلاوثاردقلاو كيرلا ,تارمتاهعجبو رم هتدحاو سنج
 ب2 4 ٍِع 35 7 0 3 ًّ
 ربع جب فرارب أ اولوقن ف ممن ىرتال 001 لجل يلا اجت ساراس الاف

974 

 ١ يلا 000 سان ال عاونالا هيدارتفمضلاءتار عو روخرع هلا عجب ىرهوملا

 2 هضم مو- و ءّ
 موقلارس 39 رس جلا | تلج امهالكتَر 2 ”ىلذفلا تركوا دح فراصام هالكر تاو بطرلا

 هوس ءعذ ة7د-دوو دوما | 2ه7بو 3985

 1 مانقول .نمعط نالفَكرّتو رغلا مهمعطأ مهر ءاوم تا م

 ءوثلككلذكوىناعللا لاق بسنلا ىلعا هان نا ىدنعو هديس نبا لاق ىناعللا نعمه

 تاقرهدنع كك دق كلذن تدر اذاو فا ًاريغب هتلق مهل تمهو ا 211
 3عرمصم <

 | تنس دوك دقو ناوذورةوذ عا الو سان ل سر لاب رقوذ مات ل جدو اول

 راارتكحار .ةكاومبصىذلا رمل اورقلا عي ىتلارالاو او ردهل مهتم. عطأ ى أ سمان 518
- 

 2 وم 7 سو 2 يي

 باعث هدشنآهلوقو | نت لاروع اور |اهدنعرثك اذا ل-رلا ارعاو

 ةوس و سو

 رعمهراشءانشلاءاج د« اذان يذلا موهتلا نمانسل

 كين ءانشلا ىقرقلا سانلا له ستاك هنولستبو مهراج لامنولك ايم نعي

 رممهراف ننسلاىدحا 5 ْتَع اذ ماوقأك انس
 ل

 باقع ةخرففصي ىركشلا لهاكو آلاوو روف لاي ديدقتلا ريسقمل و



 » مم 92 هز ومس و

 يوننان د نضع 58

 5 5 8 هو

 (مشت) ةعوطقملاد لاىرتلاو مانعلارومالاودئاد سائلا دلو رانىوربو

 تاس .رشتامهوروصنمونألاك ةيمورلا»فيرخلاروهش نمره ساني شتشسللا نعبيدبلا

 تاه ى تصد هو

 اذا نيغلاو نيعلابر او راعتح رج( لإ نينواكلال بقامهوىناثلانيرشتول والان يرشت

 لهأ نمدحاوريغتعمسو ىرهزالا لاق نيغلاونيعلاب راعأح رجلدقو مدلاهنمل سس ناك

 نبا نعد هازلارع نأ ب اك ىفتأرقو لاق. فصصن ةمعملا نيغلاءراغت نأ معزب ًةارسبة ب رعلا

 وهودحاو ىنعبنيعلاونونلابراعثوءانلاونيغلايراغتوءاتلاو نيعلابراعتّح لانا كارعالا

 ةثديغلاو سمع ااولاك م ايقاعتراعتوراعُت ىف نيغلاو نعلاو اهو تاغل اهلك اهلعف امر الىذلا

 لاك راعت ماقورحأ امطامةننهطثي دحىفو برحلا لاعتْشارعَتلا ىارعالانبا دحاو نعم

 ريثكلى ره :وملادشنأو فرص الو فرص ف ورعم لمح ءاتلار سكي راعت رمال نا

 اهراعتواهثوعدصب اهم د ىوتامو ىرت حا اورالا تيعامو

0 

 نبا رك ذو « راعتوأميضربلا 3 ددسأ هرك ذدقو سقدالم+ لمحراعتلاقذى ره :زالادلسقو

 لاق اقام ةجرتلاهذ_هىرلبللاّنمر عت نمةءاهتلا باك ىريثالا

 9-5-9352 ه

 2 تلغاذا انا ا ن ثرغتى ةغلام يف متفلاب عسر 5 2 ل هينسلوةدئازعاتلاو

 هو تس هدوم 3 ةسرص هرح

 ردقوعاسا رع "0و تينح #3 ميمي لاسم ابهصو ديلا

 ىورةدسعانأ نافءانلاب رغتامأو هرك ذنسونونااىترغن باوصلاو ف صعتاذهىرهزالا لاك

 : ةق1ا 1 ا 2 :
 نيسعلاب راعلح رح هريغلاق ولأق راغتمد وراغتح رحل سقمدلا هنملاسنافلاف حارخلا تان

 رعهام هاورواعمات مص نيتغلا نيب عم نفراغنوراغتح رخىارعالا نبا نعىوردقونونلاو

 ىدازالعلاة فشلا طسو ىف فنالا تحت ةرئئادلا را ) رغت) رعثورغنو رغت كلام كأن ع
 د هلو 5 ><

 ىرهوملا رفوف كرر ا لايقيساب ءالا نا لاكو لاك ناسنالا نم بيذيتلا

 لك رولا تاغللا نس وايلعلاة فشلا طسوىفىتلا ةرقنلا ءامغل اركب ةرفتلا

 ام- نملقأ ىهو ةسئاملاراغصونآضلا هاعرتامرثك آو لضخ تارا نمةشاملاهّسستكا أم

 دبر الا نم ادب امرنا بسم نم ىهل.ةورقبلاورصشلا عج نمنوكسةرمتلاو لبالا

 لاه ركاو هير نم ىهل.قو لقبلا تمدعاذالامملا ىلا قرملاب حأوشوارهغصاثما تن

 هرغصا تابنلا لك أى ءردقتالوةرصش ىهوةرسُدللا لك أت ةقان فصب حام هرطلا

 اهيتاءنس

 تالا ميسي الذار | عد

 راعتوأ مىهربالا مام

 مدعم ها توقايىفاك

 ءاتلارسكم ةرفنلاهلوق
 م ةدوت )رو ةملككواهمك و

 انارقلاوةورهلا ىهةورقلا

 اهرظناوةنونرقلا هم سلو

 موينعم هأ



 هذز حلاودغدقوهاوق

 [محيزهلان مثاي 1ثالث

 عجل امل تسلا نكس نحال

 ا ضاس صقتنلا لو صقان
 مو هلاح ىلع هانت أف لصالاب

 مد.-عل لكشلاب هطمضت

 هدخنم و هصقشا ه-وضو

 ةجللا بنك نما دياءابق
 يعم مأ

 لأ 0 افملكترت 2 لقاقت ألو لزارتأ ل ىأ

 0-1 010 1 ل ا يق 37

 (زرت) ءارافرخ « ءانلا لصف 1

 ثبللا ردعلا الفلا زورا ل« نعرلا ىراولسا ريتارلا ار ءالانا 0
 مود م5 و م59
 روالاو ةطرمشلا بحاصّنم 7-0 ريمآلابومتئانذوعأ داو ىط رشسلارورتالا

 جاجا اذ اا رشم ل

 موو

 2 1 مص د م2

 نفد ووصل #2 ره ره 000

 000 1 0 د 200 هم هد
 ٠ هديفرتو هنطيىام قل ماعتلارتو قر هس ر رثو هيفراذا هير دو هيداهو همس رثو

 1 8 دم

 كلدوهحم ىلا ىأ كراك ضال هدسنإا اشو ىلا شا لاق مالو عد

 و كو

 ءانملا ىلع دي ىذلا لن اوه ىمصالا لا برعم ىسزافءانبلا هي ردي ىدلاطمخلا مضلاررلاو

 ١ برعلا ب ماكيةلك رثلا ثيللا تيذهتلا هعضومفروك ذموهومامالا ةمسرعلابوهوهملع ىدبف

 |١ ىذلا اظيكئاوهرمطملا ى ءهالال اق را لعالنبق 0 الا ىلعم هدأ ضغاذا

 ١ ه4 ه يد

 2 7 نودربرداوذلا فو ىرعل س ا ىارعالا بالا لاَ سراغلابهللاةيءانبلا هبر3ةب

 و وءمم+و روسدو

 فيفا اعالالدتعل للا نير ارا ضكرلا ع عيرس ناك اذا ٌقافدو عرفو برعو راصو

 سم م م

 ع و ريد ركسلادر ان 3-3 اسفل مودع ادقو دع ملا
 ردااك هيتس دضان عم 3 رقلاكٍمرخاوت 2 وداتلاك كربلا ىذو

2 

 اذارترت كار عالا نبا اارثاوتأدسقودرفنا اذا مسحت هسموق ن درغ انا ىمصالا لاو

 دثنأو هريغوأ عوج نم ىترتسملا ٌراَمْلا س ايعلاوألاقو همالكو هندي قىترتسا

 و

 | ىنملا ىو فولي الما. نمئنيخرأى أن وقد

1 0 / 0 ٍ 0 000 1 

 اي ر] ' مهم

 نرد هايف وعر ويم باجعوو 7 1

 وهورعوأ لاق المأرملاعي ردئمد و له كنس را قو ردنا

 8 ممم ريل ا  س سوس 2 ع وسسوتت | 8 ”<ءو-

 7 ا ىو ب رشام لعمل م هزار او شت رع عر كر نأ

 سراوفلادب ]لوقو كب رتل لكلا عمو هونت ةباور فو
 صددعم 2 نص «©«ص27 ه3 ص لدين مور

 ريرتتالوتلزةبااني + ىسمرعناا اذان تلا



 هال م . ءارلا قرح. ءانالصت

 ا نونطفيالوأم هرثك ًاءاشاحت الىذاا اىرلاو سل دتلاونيغلاوةيذاكلا ناعالا ن رمءأرم لاو

 : نمد هنوصةراسجلام هدنعرحاتلا لص ل دقو قدصور  وهّللا قثان 1 مالاهمامفلافاذهلو

 عجوه» لو عمج ال مسارخملاو رياةرنانلادا تدل ريم رامجتلا نيب

 ان ا

 رداع لعاب اهات ىح حسا ع اهرحابراع كسرات اك لطخالا لوقو

 : ةهع د س43 و بس

 ضرأو #23 باع 20 ارهطأ رمت رج 03 ح الا لوقىقرهطكه بشنلا ىلع ارأ هديسنب الاف

 هو اكس ماد لس

 ةغلانلا لاك قوسلاوةزاضتلاىةقفايونانةزاارا بينغ حاس قل انيلارصت ةركم

 ةقانل وة”:برعلا بيدسهتلا ةدساك اهذضاولاف م اذهو 5 راو اهنعراط صالة ءامع# 2

 ىعدالا دشنأو رباو قواها عشا لعشر ذا شنكال

 هنا نرعلا لوةتفارعالانا دين مور ةانلاشو « رحاوتلااهر فاحت

 دشنأو قذاح ىأس حالا كاذب رحال

 رابق ناعطلابوقن ركل ا داس نا
 0 ال ل

 ود 6

 ءوبلازت (درت جبر َتاذاتوُسفداصاذا بزاف اذا برات فنالف عبرلاقيو

 هاء ه9 2 2و وص د هت س 9 29-5 هم

 وهاهرتاواروررتورتت هديت رتو منعا ةيوجضخي مشوي رشم طق اوتار

 فصنةقر طلدشُتاَو نرد فرس طقوضع لك لذكولات ديردنبأ ع نع ةرخالااًرئاهرتو

 هو 7 ةدمودم هس

 ديوعتس ”ادقتا ىرتتسلا 339 اهقاسو ف .طولارثدقو لوقت هرقعارتعي
 سم يس

 2 وس

 كلدكو ولاك هنشيوحتو تلال اباوصلاو ددسن لا اشيوتابف عطنا ع فظل

 فيسلا نالفدين الف برض لاو علا د اهقاسو ف ظولا دقو لوقت يم

 ارارثاءاضتلاهرئآو كس عدارورتهدالب نعل حرلارت 7 اهرداواهمطت بتطوان

 0-1 هامصس م ووشالع

 ثردوس دوارو ربو رتاهخاضرم نمةاونلا ترو سدد متاوتلاةئول ا

 لاقي ةضاشلاو نسا ةرارعلاو اهات ”لشاميْمالغلاو القمع هلذلامالغلا ل

 مما رو ملل نم 0 الَساَرلاَو لتمملاو عوارات ترسيب[ تكلا

 ندبيلا ءلتمملاراتلا را لاجرلان مهي رسب ثيدح فو 7 ىلسمملا باشا مجدل

 2م ةمو2 م 237

 حاملا لاق 01 و 7 7و هس ءةلتم او ورا اري و رتب لجرلا ريو

 7 ت0 سا دي 0-5-5 0 تصرخ ١ عوض 2# 2و 2 مو

 انيعفماط ىششعلاب ىو #* ئى 0 يلا و لاك و « رور فنيل بهلسإ 2#
721 "-ٍ 

 ةبراخلا5 21 0 ةرارت ريدقو العمار ىراو هدمسنبا لاق ليرطر دبا

 ا. 010700109165901 97707225536 شل قزم محب وجع: جم جرن وج ويحس دع ع ديتح دج



 ىلع برض باب نمربق هلوق
 ىلاننمو سوماقلا قام

 حام_ملا فاك لق وابعت

 دعم هأ

 (رخخ) ءارلا فرح ه« ءاتلال دف ا ةك

 ١ صاضرلاو ديد او ساحلاك تاءئدعملا ن مدخفلاو هدلاربغ ىلعريتلا قلطد دقو لاق اه عو

 ى>نالاق اراكمو اعرفوربغفو الص ههذلا ىف هلع نم مهنمو بهئاارهصاصتخارثك و

 ربتح احرار سكملل.قهنمو حاجزا لاق اروسكموأ هندعمبارتفن ركصف خربت هللاشبال
 دك هوو 4ع مز

 ظ ىو كلهمرسكم ىأهف مهامريتتم*الؤهو هكلحأومرسك ى أ ريشه ر 7 كالهلاراشلاو

 قي < و ى23

 ليزتلا فو هيشذأوهرسكو ديو لايموت ارو انا عدول نقلا كوع كاذح

 لاقو ارين سلك لك ىعمكاذاواك الهال اءانعم احلا لاك اراَسسالا نيملاظلاادزتال اوريزعلا
 د ب

 لاقيو و *لكورمدتلاريبتتلا لاق امش ارد الكو لج وزعهلوقف

 نون ًاريتلاو لاك صقانلازوتبملاوكلاهلاروبتملا فار ءالانا رامي د

 ىارتسلا هرمسفو هن ومدس هبل قنلاقالاليعتسالا ىلا هنمتدصأامو 2 0 ف

 لوصف نوكت ىلا ايلا را دعوا هيربتدسأر و لاقيو ىرهوملا

 لاقياصر خر (ج) - قالا ءالايا 4 27 اا زرعت

 هو 36 رو هس م

 هنأ 0و الأ يقنع

 و اةرع و ٠

 نملعتفي وهو مهضعهب ورباذكهرشالا نبا لاق هسعم ىلصمقا ديه عرب نمد د1 قو

 1 ءاتلا فمغدتالةزمهلان الةءاورلا هذه ىلعرحالا ندن وكي الو باوثلا هامعبىرتشي هنالدراحلا

 2و هس 3 5 يأ : :

 رفعي نبدوسالا لاذ ارجاترجلا عاب ىهست ب رعلاو ىرهوملا راب همفلاقياسغاو

 ىدابحأ امل ىلا الذم #3 دريل ل انت
 2 ضصسا سا مح

 : ىو« : و 1 وو ِ

 00 لام ردو راحو فيفكلاورسكم راجت عم اورحات ل ركسلا نم قمعالثامكأ

 ا هن“ ىخ م ةقدعم د مدا هلوقاماف لدكو

 و 0 و

 نئرفار 5نم ةءا 00 ين كل رلقو فا ايف 2

 ٍلكبو لع كسلا نهر عجسهنأ ىلع: ىلعوبأ لجو نهر عجب وه ىذلا ناهر عجب وهاك هضومقم

 ل دن ًارو< دقوه مدن الامفالا علا عجن ىلع ريستتلا ن .د كي هومش هلا هذال كلذانغاو
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 تلا نركب تاروت دقوالر 1 !لة: ىلع + رفا دج هيوم نيانأ 5 بان نمتبلا ىفرصتلا

 رايتلاناثيدسملا فو ثبيلا 0

 ءارشلاو



 نول راهو 6 ْق ل تق ازلاو ةامالا سابا داك داو 2111

 ترن ا رابلا وءانر راما رابلا وءايروملاو و روبل وئروبلاوهعضوم فر وك دموهو

 ءابر وملا ىمدالا لاك بصقلانمىتلاحاصعلا فو ح وسما زال !لاقو قد رطااوهلبق

 زوفلا تاق نه زنااعلاد تشاو 00 راةبب رعلابوهوةيسراغلاب

 ىلعةال_سلاراسأب ىربالناكث يدحلا فو ٌةيراَلا كلذكو لاه هب ىراسبلا ُهلَتَيْدا ضْداك

 ءابروب وي راباهيفلاقتي و بصقلا نملومعملاريصملا ىهكروُتلا
 ريغنيفلالا زمهيداناهعس أ ءرصنهراثأو :هدجكلادت ارآثآ (رأت]) «(ةانثلاءانلالصف)

 ناثيدخلا ىفو هابادتعسشا ىرضي هترانأو ريغشلا ةرطت ران او لافغالا ضءنلاق ةدودمم

 زعاشلا لاهو هقعَح ودنلا دس ىارعلا هازل امان الحر

 ىر , انانيعلا فري ردها حس ا "لاو ىرصتم رانا

 لوقامأو ارونافروك دموع را ورطقتلا هنلا تر لا ١ لرثنمو
 رعاشلا

 و سورى ص دع و ه س وم ورص قرع 9مسو

 ِع 6 3 0 8 نايك 7 د عمو 5 م
 حاتفناواموكسلافل ا اهتملد اوءاتل ا ىلا ةزم-هلا هكرح ل_ةافراتمدارآهنأف هدمسن لاق

 هم 2و هه
 بهذو ٌراواكاوهلقو قوالب ناطلا عموكي وعل انور ناو راما دقاهتقام

 تاك !|نادشنأو عفالاوه دز آلا نمل 0

 رووا ىطْرمشلاةيشخو د ريمآلاةرْمَح اللا

 ةرأثلا فىره زالا ر وتفدعي لمعلا ىلعموادملار 1 "تلاها ارعالا نبا رمّشلا عاس ارورؤتلا لاق

 ىرهزالا لاق اه هزمهاوك رئاهلوهل اهعتسارثك اكفزومهمران لاك ىلار ءالاننا نع نيلا

 ل 30 ةراتدعبةران هتمدأى أرظنلاهملا ترآ لاشي هنمو ةزومهم .رةتاهعجو هريغلاق

 هَبلاوِرْفَصلاَو ساحلان مضرالار ما 7 ةضفلاو بهذلا ع نموه لدقو هلك هذلا

 0 000 لمعتس دو غاصب ن آل مق ن دعما نمحي رخسا امك دريغو حاج 7

 ها < هس هم 982 0 . هك < هم نب

 1 بهذ م فامديعوُسو د3 هن مفصول رعاشلال اف

 || ىرهوتلا ةضف :ر بهذ امهفاغض اذان ل فةضغل ١ وبهذا نمثل ريل ار ءالاننا

 سهذللالارت لاش الولاق نعوهفرتانديرضاذاف نورس مناك

 اهريتةضفلانةضفااواهتسعواضرتت هذاا, بهذلا ثيدلا و  اًضيأةضفلل هلوقن مهضعدو



 (نون) _ءارافرع « ءابلالست 7
 لبقاذهنمو : هو تدك اذا تاعاسبلا ترابوُق وسلاترايوُداَسكلاراو لاو برساذاارون ظ

 قوسااترانز م بطاخاهطخعالا مس ىف 1 رمل قيتنأوهواهد سكى لارا دقايذوم

 عر ةتاولا ضدالاثوب و دحأ ايف بغربال كلذ عم هواها وزال بلا الاوت دسك اذا

 || شستو# مود 1 5 ا !وهيلعدتلا لصوبنلاٍب اك ىفو اهوكولافغتالا وةلوهجا اعلا 5

 || ىهو روبل عحبوهو ملا كوري ودب فصوددصم لاب وهو دال اع وويل

 را ةانلوأ ؛ لطي هلعرا رد عاتملارابو عرزت تلا باردللا ضرالا

 ىذااد اهنا ةغللا ىف رئابلا باجل لاو .عززلابرمعي لواهتمرابام مكان ضرالارو ال

 - رولا ةغينحوأ لاثو ابق عرزبنأن م ةكورتمةرئاب ضر كاذكو لاك .هسفريخال

 ىتلا ضرالاروُملاو سرغلاوأ عرزال صن ىت-حيرختستن ل يقاهلكض رالاو ولا نوكسوءابلا

 كالهلا نمزوكم ولسكلا نسنوكي رثاب رباح لحرو ثيدحلافوهودسعف ا نعع رزت)

 رعد ةيضقو .هلثم .رايشإلا و عاماوه دو هئانّلاَص دال ارئئابرئاح ل .رسذبتلا ىف و

 امرؤ هناهسنم سا فذقاذا لحزلل لاقي و ءيئاهضترلاذا رثابرئاح لحرف الث لاجرلا

 أاذا هروب ءيثلاث رب نم لاعتفاز ازمهريغب رابإلا اوهفاكداصناكن او هربتبادةفايذاك تاك ناف

 اراينثااما واراّتباما5 #23 . اكلي لتعم تيمكلالاقو هنراخ
 م مص -

 6و. قم

 ةياجاو اروهرانو ياس اهدنعامحار سالو دصلاءارابتخا اماوان اًنممامال وشب

0 

 همعرن ب كلاملاق هرتخاامهالك

 اهروت ضان راك ن نْعطو 5 وضعا هلاتاذ كبرضنإ

 مدلاجيو رخهم_-ثلماوح تناك اذاثالذو اهلا اوناناهفدق عي ضانخلا غارب رباك دسع وأ لاق

 رابو المأىه مقال أ لسفلا ىلعاهضرعت ىتح تن اهرب_تادر ود هلوقو اهلاوأ ضاخلا رب

 تبد_كنأو لئاح مأىه مقال رظنبلاهمعشتي لعجاه راس اواهر اس واروناهروس ةقانلا للا

 المأ ىه جتالأر انت ل غلا ىلع عسر ءاروتاهرونأةقانلا ثريىره دولا اضيأهبغز نب كلام

 هلعاىأ نالفدنعام كرب مهلوق هن دو اهمهشتاذا لعفلا هحو ,ىفتلاماشلالتن اكاندذاامنال

 ىأ هاعراش , وهومال_سلاام_ملعنملسلًاسدوادناثد دما فو هسفت قامىلن عمأو

 س وسو ريس و

 ةمقاعت, د> ىو مزلجلا امرا يا بار ديلا هلع وهران :

 و ”و ىهس

 ةقانلا٠ نمنلا ماب لاعروبملذو 59 البباهيراتن يثكلذنأالاب ..امهتئاو تح" ىقملا

 ا



 16 (دول) ٠ ةيافوت #4 ءاملا لصف

: 227 

 نمره لذكر فسلم قانا ركشلا فد ةمطعلاةقانلا ةرزملا دز )

 باعث دشتأ لدم ايران لآ هللا زيا "لو وطلاءاسنلا نهى هو رزاهملا عججباو لدفلا

 ل ه تمص م -

 اًرزاج فا لوح ناسا ىهف #3 ارز  امدخت لارزاهب

 1 يمي د اا ءالانا لب شرا ل

 ه5 دوص عا

 ١ قطا ليسالا 5 كاوا 00

 دز اهنا موكا محول ف بصلاة ةمهمهلالا تسمكلل ىرهزال ادنكنأو

 2 م و. ص 7 عدو

 ىنوتلا كرك فاد رويل بروما هزل, از اونوارورالالهلاراونلا 00
 عت رب ةرسص

 روبات اذا ثقتقام تار 03 ىااانادلالا ٌلوسرا

 لبو ”انعجانهرو نوكيدقو ا وليزنتلافو تلاع ا

6 
 رمشمل مد ”ًاهرشبتنألاقياكر ا ءاوةغلهنأ ممضعن نع ا لئاسولْوُح | ْ

 ءادلالاكو وص 2و اصور ا عملا مسا اذه ىلعوهفءابلا تشب رو موقو 2 راب لبرلمقو 1

 ىأ ارو مهاز انم تضصأ لاقي انها اوحلاو وكن زيمتووتلا لاق ار واموقّجنكو لوقف |

 كلْذكو دوم وقفنو نالجروزوب ل -ج ركل عوأ لطس راك !!لامعأ كلذكو اهفءوثال

 ا "و و وا ةداشنلا ايلاو بّرن ار اذار كلاي ايلا مثيهلاوأ لاك كلاهذ اخوي شالا

 هرانأو كله ىأنالفرادقو ه.ةرخالىذلا كلاهلادسافللا لج رلاروملا ىرهوملا ةدساكك

 5 5 صرع و ص ب 21

 انربادامف رولا توجو و يعج كس له ىأر وبموقكئاوأف ثنددحلاىفو هكلهأ هللا

 « هو 5 4 ى ق3

 كلهمىأ 77 و بادك ف مة ءامسأ ثيدح ىفو راف ةزمسهلا لصق ىفءانإ رد 000 راع

 و مودع 2 2 و قا

 ”االهلارادرا ءاومارادو رييصو فهو غرابأو ارور 00 رلاران لاقي سانلا ٌلالها ففرسي

 هم»أر ىدسالا تعكح موألاك ةكلهلا مس ماماطقله ءارلارم كيتا ضال

 وهل بقول اك وردت نب ثرحا هس تاتكسسو نام ناغاسلا ناك زك ذدقو سيح ندعم

 راو ,قيدصلا ىولاطتلاَنا 5 ااطتوامغانت " ناكف تاق سئخ ندعم

 ةلاضف نيرارضلةيراخلاتناكو ةمالسوت اهلتقةس ااهع-اذ راجرمض تق قريعشلاو

 رهذافامغ امتاهلتق ناكفهريدق:اهيفر هم ناكمما اواهلحأنمةمال سوو ثراث, برتحاو ْ
 رو رانىمدالا هلارش ب ذكلا ناك هلارشناك بذكن هم هلوقدح ىلعتلتقم ةقتلرتقلا و ةم <

 (© برعلاناسأ - 2)



 (ردعب)  ءارافرح « ءابلالسف 3
 دقاعداصت اك افانذاكا اهبتاعفل وقفه سف اهفذش نآر ات الا دسعو: أ لاك دل اهنعاردف

 ظ تيمكلاالأه .ءاعاهلا بلق ىلع راش الا وهف لعف

 ١ رايخاماوا راهتبااما 8 افلا تحل ىلا مسك

 هعدب د مهنالل عش مو تاعنلوش نأوهو هن وكر نم مظعأ بنالاراهتالا ماوعل 1ثد د ل>- 4بدمو

 لعق |ننمنج ه:وهرتس كتعو هصقب «لعدازو ةينلاكءافكوهفلعفردقوإ |وهوالاه_سفنل
 358 هم

 ىس اد العأالهديسس نبا لاق رصفتد وو "لبق ةدودءا اره عارك ل اق نعلان م حجع ارو

 هس

 بالعثدشنأ دملاهيف فورعملاا ناو وهالارسصقلاهسف

 ا ده م

 مدلا ميول الىراصتلا قوس 03 امقوسنا ءا اره تع لعدقو

 واولاوا وار اره 3 ءارهسىلا ثسنل اونود_داعم ىراصت يمال املس م لشن 0 الءانعملافو

 هاكحهدسسنالاك ةزمهلأ نمل دب هيف نونلا سايقريغىلعفار 00 ارهبو سابقا ىلع

 واولا نمل, ىهامن ارب ف نوذلا نأىلا هذي نما اهصأق اذح نم جنا لاك هيو

 || واولاهذهنملد كانهنوئلاثاو ى وارهبلسصالانا وسسنلاىف ثسأأتلاةْزمه نملدس ىلا

 || لاملاتفرصتفدكو كلذوثو تفقو تةةوناودفاو نم كلو ةىفنونلا نمواولاتادبأ اك

 || ةزمسهلا نم تادن أن ونلاريمهنال اذه ىلا بهذ نمبهذامناولاك .ةزمسهلا نمل دبتونااف

 ]| انهممضرغسدللوقيف ءالعفةزمهنم لد نالعفن ونا مهلوقف تحيناكو اذهربغف

 اذ_هىبقاعتنونا!نأن ودي ربامنا هنو دو »فو بي ذي ذفمهلوقوخوهىذلالدنلا

 هيملدباناليقدعم اتلاف هعم عمتجتال ىأنيونتلا ةقرعملا مال بقاعتاك ةزمهلا عضوملا

 ١ يالا وريسقلاركبلا رتب )ب دصقب سيل بهذماذ_هولاق ةزمهلاونونلاكلذكو

 ىزيخلا دال ورعو أ دشنأو رف ءاحلا ا راب اهلا ا ميزسب فرو ةرو
 موو عدول و, 2

 رثملانباو ريبملاهنكسل لاو ومحال باهل سدل « رمصتعلاو ىهتملا ضع

 نمريصتتلا هب مهضعب صخرو رّوقهلا كاذكولي وللا بامللاو ركسملا ىهادلا ل_جرلا علا

 رثكلوقءاّرفلا دعشنأو رئاكلا و رئابملا هع ولالا

3 

 رئاصقلا يتلا 2 ةريصقلك تحب ىذا تنأ او

 راها ءاسنلا رت ”اطينا اراصق »* ذر ولالا تارغصقُس نع
 د < ب »

 القل قاف ىرطا راو اداب (ردع) ءاهلابرتاهلاءاّرغلا هدشنأ

 دز



 6 (ب)___ةرافر « ءابالسف
 2سوم ع هم 2س

 5 وس ارغلارهظ ىلع توم * ةرهتوملاردا عاصم و

 ىلذهلارييكو أل اق دسم ءانالاربتو

 مقلتم اه فلن نحرك « اه ةالملاصسلا تار 1

 ىلأ نعل طر امس لبقو لطرةئامعيرألمقو ةيطمقلابلطرةئاملثوهلدقو لياراهلاو

 نبورعنعىورو لطرق اما وهوهينزو ئثمضلابراسلا هريغلاقو لطرف ل دقو ورع

 نانا لاك ل

 اهمسحأ ًارامدسعوأ لاك ءاعولء3ل ةضفو ب هذريطانقة ثالث رام لكف راتتلاو ارتةيعصل

 دلحلاو لاق ىارعال نبا لاكش كادكو لطرف ةنايمالراكل ازا ةمطمقاهارأوةسر ءريغةلك

 لهأة غابريعبلا ىلع لمي امودو صح يبرع راهملان[ىلعلدياذهوىرهزالا لاك لطرقةئاقس
 سل سو

 الرقئاياع فيتا يلا مآشلا

 سو هم 9 ماسلا

 | راينا نلمس ماشلا باكر ا رفرع

 ىلذهلاتس دشنأو لجلارابملا نكمل ورطانقةءالثلطرةثاملث لكؤ فا فكي تقلا لات

 ةمئام كرتةنأ داراو لاه تنبلا حاتم ننملاجالا نام اراجلا نان هلوقفو ١
 لطرق امل ثا هم لج لكن اكف لطرةمامراطنقلاو لاف ريطانقةثالثاهنملجلارادقملاك لج |

 اذيبزاهلا ف ةرعاال ىرهزالا لاق اا 0 0 ىلع# 7-2 قيربالكاناراهلا و

 ٌرارعلاراهلا ئرهوملا ععيرلا ببطتنئراهلاو رينم نسحئن 50 نعمل

 اهللاقيعسرلا مانأ تنثب افسح منهن نع تن وهو ربل زاهبوهورةبلا نيعدا لاقي ىذلا

 ةسسرافرابملا ىرأولاك ٌةَوَْللاةرارعلا ىرهزالا لاك ريلارابج رارعلا ىمصالا ةرارعلا

 ةأسعاو ةنملاروفصءةتاعلاهوعدتريطي ىذلا فطن ازابملاو سرغلا بيل ىف ضاسلاراهلاو

 ىهلاتقي و ةقاحلا ل لذلا ةريصقلا ىو ةريسبم أى حاو ثيللا لاق ةفيع طولا ةريغصةريب

 نمدربمل ام أوةريصقلا ىنععةرتبملاثملل ادار ىذلاواطخ اذهو ىرعزالا لاق ىنملا ةفيعضلا

 وول دريل يطعم لا لاول ةرالقلا ذر ءلالانقبو  ةفيرتشلاةدنسلا ىهنناسنلا

 رابالاو هباهنذق انوا 000 ريعبلا تي ًاردقا كى دات « ىشعالا لود دو ةربج

 اعهسصرتن ايلا و بفاجلجرلا كرا ويالا لسقو نذاكتأ اوك سفن ةأرملارتنأ

 م مددعوم و

 تنادجو ملف هرعسشس هن راج ِ 0 ,امالغ هيلا عفر هناهنع هنا ىضررعثيدح ىو هسق سدل

 : نإ 335 7 07-19757522091



 (رع) ءازلا نوح 9 ءابلا لصف 05305

 رعاشلال ات ايذكءوشلاءاعّدارابتبالاو هملعغاحلاوبذكلا ل اوقرابتبالا لاكو تدعم
 0 مو 955 8

 وهلاق رهظلا فقر ع عربا و اهب روت الغبن ال ةرميأو راهبامسمحدما ىامو 5

 كالذو نال آلا نارهألا لقو بلْ اعلم و قنعلا فديرولا

 باقلا نمتاجر خي ناريبأ مهو هبحاصت ام عطقت اذا قعر ممالاو رهظلا أر هبألاديدش

 ريبة !تلازاملاو هنا اسو هدعمقا لصنلا نعىورو نينارّشلارئاسام نسب عشتع

 هيل صتمس اقل اويلصلا فنطيتس قرع رمال دسعو لاق ىرهج أت عطقناوأ اذهفىندواعت

 ليقمنبال ىمصالادشنأو ةامحهعم نكن مل عطقنااذاف
 7 وع هموص ل تضم لك 5

 رططاءبيغلا“ "ارو مالغلا مدل 0 هروبا تحي بوسوداوفلاو

 تأدن !راناجد لم وكلن ناك امسسغلا و ترتكلادلْلاو ةرهب تح تاقلا ”كلدص سعوا

 نالد_لولا صخو هاربالو ىبصلا هيىرب ىذا رجلا توص عساك هاربالوهعمسانودداوغلل

 قرعرممالاريثالا نبا مالغلامدإلديديلولامدادرعش فو ةراخلا ربنويعلدام اريثكن اسصلا

 نمهوشنم قرعرمالا ل ءدقو نيعارذاا فناذللانالك الاامهلدقو تار امهورهظلا ىف

 ىعسهتمسأرلافىذلاف نديلاو فارطالارثك الص” نيبارشهلومدقلا ىلا 3_ةعوسأرلا

 ىلادّعو ديرولاه ف ىهتسفقاملاىلاّدَمِعو هنامأ ىأ هسا هللا تكسا مهل ازهدامو هيلا

 ىعسفز فلا ىلادتعو هب قالعم داوفااونيتولا قرهطلاىلادتعو ربمالا ىهسفردصلا

 جتفلاو مضلاناوأ ف زوو لاق ةدئازرجبالا ىفةزمهلاو نفاصلا ىهسفقاسلاىلاّدَمِعو اَسنلا

 هلوقك ىن.مىلا هتفاضالءانملا ىلع خفلاو ادّدملاربخ هنالمضلاف
 1-0 5 و وة وه < ةدسصو 4 5 صرع م م ىو

 عراوبيشلاو حدتالاتاقو #23 ابصلا لع ب دشملا تدت”اعنيح ىلع

 29م وص و مدع 7 2 9 3

 فئاطلا نيبامسوقلا نمرمجالاو هارهب اعطقنم ءاضفلا قف ههجو هنا مكى لع ثد دح فو
 4“ ني ص 2 .٠ 7 4 ُك 2

 ىليرمبالا كلذ ىلةةبلكلا م دقالعلا فرطنيباموهواهدبكسوقتلا نمرهبالا مصالا ةيلكلاو

 فئاطلا نودام سوقلا نمرهبالاوهديسنبا اهنفرطن مفطعاموهو هسا مم فئاطلا م كلذ

 نمرهان الاو شرلان مرصقالا بناحلا ارهمالاو سوقلا ةسرهظربمالا لمقو ناره امهو

 ىنامعللا لاق ىلكلا مرهانألا مىفاوّدنا مبك نما م مداوقلا اهلوتأ لكلا ىلب امرئاطلا شيد

 نك" انملادعد عل راال اوبك انملا نويملت ع 0 ومداوقلاحانحملا مدقم نمتاشد درع رااللاش

 2س دس اد

 دشنأو ةنئالعةرهج ىأةريبانالف تي ارلاقبو رهان الاىفاوملادعب عير" الوفاول

3: 



 1584 (رع) ءارلا فرج + ءاملال.فو

 امناوع اعدلا دى دلا ارم مهلوقل لعفال هب ومس لاق ابك قو اجلا ادهىفا اره نعم لدقو ]

 2هوسو همس

 نمت رو هراهظنا لمعمل امل عملا رامضا ىلع يصانبا هو هولعفلا مهو .يعسدت

 واسع

 ةسلغلارملا كارعالا نبا لااا 0 قم ةزباد يبارعالا نبا نع مشترك

 نبرعتس دشنأو رْدقلارو لاو ديلا ارهملاو رختان مةدعامملاو اريملاودعملا ارا ءلكارجلاو

 م 0 ةعم رفلأ

 2 صصص

 قولت اذاجاو ويشن را قالا رقفدعي ىغسا اذا

 هدو هس و سوت كو 7 م

 6 رمحددف رفح فر ةنالثحاوزالا لوقت برعلاو ىرخاًممْحْوَدَر ا
 ناو رشلاف :ررم حيو زامأو هبف بغربلرهملا دي وهف هل فرش اللجرفرهمح وزامأف ر م

 2 هرم

 دعي و ا هنس 2 نودعلا ربع مهريسفن فلدقو ا 125مل هحوزتتالاملق

 117 25 ب و تس رعو

 روبضو رج درو ءامعال أ ن نمسَعُلا عاطقنار كر رهملا هنمدخود وأرهدلا تثاونل

 6 م ةهمصدس هَل ص رس هم 3 دى ص

 اريلاَتو ١ ردق كدا 5 مايقلادبرب 0 ىشعالا لاف رغب و
 5 ! :ءمةومومس 25 37 م وصس 1 ووو

 ربملا هملع عقوأ ىأ | اره هرهمي لها 0 رد دملا تفلاب أبو ءامعال | غ نمسا اتت ملابربملاو

 2و 000

 رعش رهبوروهموهفولاوهورمملا هملغىتحادعاذا لرلارمسلاقيو ل 1 يم

 وم و صد كي يل

 ناس 1 و 2 2 ا ا اوأ شطب هتبلغاذا انالف ترم ْ

 مدوص ورم هوص

 ًارمماهدعت مهل ا 0 راح #2 تم نوعبلي ذاىج وقلانالا 1 ةداص

 برضي ه سقت ع طقا ذأ هروب عطق اذا هروب لاسقي هعدقوف ل اذادوطب كتبا لب

 مضلابوهر روملا هيلع عقوشي دما ىفو؟ + هرب تلاساَذ الضان ا دشنأو ثاك اموأ قنخوأ

 هنارعنبا ثددح نمو سنلا عياتتو مهنلا نمودعلاوديدشلا سلا دنعناسنالا ىرتعيام

 م 0 م دوو عد ه<

 اًدهح عدبملو 5 رهن ىحدملاءعورمجو رم وأ عطق هباضأ

 واتالفلاماده- عد. ملاذا ن الغل اونالفؤنالف در 1 و دهح وبول اذاءاعدلا ىفر رد |لاشد و

 لوتباةينجنيدلا لاهو ءارهمفماللاتلعجا ماذهولاق ءاعدلا فلبتبا لاقي كلذكو هيلع

 قب نمزوعدشنأو لاق .هتعتكسالوكتال لافوكتالو كلذ نع طرغال ناك اذا*اعذلا ىف
 هل دمع ىف ىب ما نمزعشل مراد

 يايا ولطابلا وتو 3 اهرا حن نمفبشلا مانيإلو :

 حرش امك ماع
 نوال

 لاتغاكحاربميركلا ىرتو
 هأ



 (رهب) ٠ ءارلا فرح « ءابلا لصف 4
 1 9-9 2 ه 5 مس هو زد 5

 سرفلاوىداولاو لءللاةرهبو هطسو ىأ هنرفزك ل هيو "لك ةرهبودرعخو

 ظ اهيل لسفر قيمت اذار لْفاراجَو سمشلا عفترتني>-كلذو انانيلاراسمباو هلطسنو
 4 ع. 5 5 3 3 1 ع ع . ىقظ ه6

 لاطىالدللا انيلعرامباو هثاث نمو قيوهرثك او هتماع تيهذراجا ليقو هّنلط تدك ارث

 ىعيلبللا راجيا ىمدالا لاق ليلا راها تح ءللراسدلا لسومبلعملا لص ىبنلا ثيدح فو

 هموم عولط لبللاراري باري رضلا ديعسوبأ لا هطسووهو ىلا رمنمذواموهوبضتنا

 ةمعفلا كا :تمهذ موصل ترانتسا اذاو همم تلمقأل بق ذا لسللا نالت رانتسساو تتاتناذا
 سات صرص س و2 2 م .

 ةياصسلاتريعتو هطسووهوراهنلا ره. فاوراصى أ اوقرتسحا م .وقلارربأاملفثيدلاىفو
 لاقف ى ,اناهارتفك ةباص٠ ترك لخاد ىفناكو ربكدقز بارعالا نملحر لاق تءاضأ

 هتعاس ع 2 ج رس 7 3 حاح رع تس رس ع 5 صمام ه ىلا م تاس 5 ساقق_-

 اا دعوت رهتا روب هوجن رجد ةيلغلار اربملاو ا ادعت كن تربو تكن دقاهارأ

 لاق هئوضباهرعار ومب ءوضلارمقل ارجو ا نيتبلغءاسنلاهنالْف تَرَ

 وك تو ورم ص هم م
 ٠

 رهدزا ناكىذلا ملا ارمغف #2 2من فو مولان

 ةئماثلاو ةعباسلاهلمللا ىهو موحكلارمقلا ءوضاهيف بلغن تلال ثالثلاو رهملا هلل ىهو

 ||| نيرعحدعةمرلاوذلاف اهأوضدؤوضٍباغوهؤوضبك اوكلا| العاذار هابرق لاقو ةعساتلاو
 1 م مث 5 52 - وو وس

 ارتضمنمناعرشلا كب ومستو ىعت 9 «امقت ص مالا تاجردىفتازام ةرامش

 مدرع ص م ورب 2

 دقي بام كسترسألا 3 دحأ ىلع نحن اف ترمب ىدح

 هراوصو تر مسدقو ىرهوملا هدروأىذلا ىربنبا لاك هملع ترهظفو كلرخافي نم لك تولعىأ

 ىئلادعي لمعتسملاادحأ نالدحاو قععانههدحأ دحأ ىلعهلوقو هاندروأأ5 تره ىتح

 سعنلا ترهب اذا ىصفلا ٌةالصثي دملا فو بحاولا ىف هلامعتسا صاالرادلا فد امئاوقىف

 سهلا تع رباذا ىلا اربح دبع 1لاخ" لعش:دحىفو اهؤوضواهروناهءلغىأضرالا
 © سو سمعو

 ْعاَعُش لمين تشحن ةئسفا 0 هدح ىو اهؤوضنيستسيىأ ءاراستمل ارش ىتحاللاق

 ل

 مالك ن ملاذ لك رهن عجيرظ نزور بم لاقد رهانعجب سلا ىلاملا لاقب و فيلا

 كارد «* دحأ ىلع ختام ترهب حا # اضيأتسسلادكنأو جرب لجرلارب ارو نرعلا

 0 ةلغواسعت
 2 0 1 89 ا وو 2 ه2 6

 َّ || موو 52 20

 بالاول اولاد ," يارا ةعمر أن يرعلاقو



 اا (رمب) ءارلافرخ د« ءابلالصف

 اعيجباواجاذا مهيأ ردي ىلعاؤاجو ءاسنلا مشب ةهيشفدسلا ةملح فىتلا قل اضي اتاركملاو ||

 ثيدحلاىفو مهعجأباًواجورعونأل اكو ةدحاوةةقيرط ىلءاؤاج ىمصالا لاو مهرخآى لع

 اعمجب اؤاج مهنا وددعلا ريفيو ةرثكل اهي تودي رببرعلاة كهذه اهب اة ركب ىلع دزاوهتءاج ||
 د سدد 3 5 2 .م

 ةقمقللا ىفةركب كانه سلو ضعب رثا فمهضعب اواجه انعمةدسعوب ل اقو دح أ مهنمفاخت م

 نبالاق ىربنبالاك لثم ىهامناو عضوملا اذهىتريعتساف بذعلاءاملااهيلع قدسي ىتلا ىهو
 1 ما و 8 38 5 1 م

 ىأاذكف تركب مهلوق نموه معجب اداؤاج عع مب أ ةركب ىلع واج مسهلوقنأ ىدنع ج
 ةيرضو مهرخاىلا ءهلوأ نماؤاح لب دحأ هبنم قب ىأ مهتملوأ ىلعا واحهانعمو هم سمّدقت

 دققت اذا راكي ؟مالسلا هلع ىلع تاءرنض تناك تن دحلا قو . جشالدعطا ىارسك ل
 5 ع2 ,و دق 3 امص سامصو ا

 هترضناىآانوعالتار كتيممالسلا هيلع ىلعتاب :ريضت ناك ةءاورؤو طقضرتعااذاو

 لصالا ىف ىه هوناوع عجب نوعلاو اناني هرضلا د .عينأحاتال اهنمةدم-اوبلدقي اركي تناك :
 د هى مى 4 ءودح

 ريكد و رو دي وركب اهعج فهن وددس حو ماو 0

 10 سو 1 دع

 هلوقو مهخم ىح و "اهسأركيموراكبو

 22ج 4 ووو

 اوعسا دارك مهلك س انلاو 23 نويت
- - 

 ناتلسقبرغلا فركي ومو بيذهتتلا اهلعفنازؤكاركرنال اورواغتواوداعتاوعش ذا دارأ

 اولا امهبلا بسناذاو طساق نب لئاوزن ركب ىرخالاو ناك فا مدع ركب وئيامها دححا

 ركب كأىلاتيسناذاو ىرهوحلا لاك وي داركب هيلا ةبسسنلابالكن يركب نيمو ركب :

 هلا لو ع لاثم ىلعروللا 69 ةنكإ لكق كلذكو والا مالا نم فذ قربت

 رؤأبلاامأو لاك مالللا ديد .ث:.عامصشلا رضضلا لجرلاروأبلا بيذبتلا هر وأد هيدححا ورشا نم

 بألا تيملا لش انبحال السلا هناا ةدررمل رامددشم هيلو مالا رعملا

 هحرشاذكعرالان بالاك ةقتانهئمعئذااوهدهازلاو روب لاق 3 روأبلا روعالا الو جوملا
 ىفاريسلا هرسسفوهن ويس روهاي دنهلا لولم نم 0-5 م هلص رك ذبل مه .٠ 4 ب هدد .٠ 3 .٠

 لحررداونلافو دا حا 0 هولا ردن )»

 هس 5 د هم

 ع 3 0 4 درا نا 5 ةن م رلا

 هنر تار هفلؤلا ربو لمجال اني ةعساولا ضرالا ىهلبقو ةلمسلا ضرالا يلا ضرالا

 0 يي



 (ركي) ءارلا فرح « ءابلالصق 15
 0ص أ هل صال و يو رتو

 قينلا عرمشلا ىذوأ 6 0 نداضا يشل“ ركبو بي وذ ء أ لوقو

 ركبلاو راتوأهشسعىذاادوعلا وهو عرشلا ىن نبا هغتهبدش اهنف رام ل والسوق ياما

 نباوهلسقو يي ندا ضاخلانباوهل سيو يعاد تلاوه تر لب النمل
 م 2 و د سس و 0

 ةمعو

 تعول دس ا يعل نوت ل بالو مجدملا

 ه2 هس

 ةقانلا داوركلا لمقو ةقانو لمح الرب اذا ةركب الا لزسلاموهلمقو برعلا مالكت هاش

 صولا ةاغلا ةلزنع ةركبلاو ساّتلأ نم .ىقلا ةلزنعل بالا نمركبلا لمقو تقوالوةحرلذ

 ىلعاهلقلا ف عمجو ة رمل لزج ةفانلا ولجرلا اعل لاوناسنالا هلع ريعبلا و ةيراخلا ةلزنع

 لاقف نوتاز ايار والو ةصدقوىرهوملالاق كا
 همو

 ارك اوتاصلق د ِهدْيعدلاالاْتبرَشْدَ
0-7 

 لجر نمر وهيلعدتل ىلسهتا وسر ثديدملافو ءاهالب ركباض د | ىءالا فل قو

 طّقسو ةفهط ثد دس ىو لادتعاىفقنعلا لبوة راع ست ركب فار دعجلا ثيدح

 مم .وثلك نب ورعتس ىودو هلاسستاك ذا ىع 1 800 طقس دقرحشلا اذه نمت عر

 اينجل محتمل ضمن اهاذغ * ر ؟بءامدا لط-عفارذ

 عجبو ىرهوجلا لاق راكبا كلذ لكن مل. اعلا م و ردكلا 0 ناورلا اعصار لاق

 زحارلا لوقف هيوسسلاهو ةاافبو لك لئماضيأ ةراكب 1 خارن ةوجرف ,ةلئمراكر كلا

 ا 11 ارو تاك لوقت ولالا بتاكل حج ها رك اوتاصل 1
 و مد 4س - و

 ةركدى الاو ةراكد و راك ,وتاركبريثكلا عما 1 نيهدصهدلا ىفاهلخدأاكنونلاو ءاملا لخدأ

 ءاهريغن راكملاو ةصاحر وك ذلاةراكملا كارعالا نبا لاقو كاعر راعك ءاهريغيراكي عما و
 *س م +

 4موص

 عمج ال رعت نال عملا ذاوش نموهو كير مهارركب[هعجسو اهيلع قتسيامرثماٌركَيو ثانالل

 سارا لاه اها تارك در 00 وأجوةاجوز قو ةقاح لماذ رحأالا لعف ىلع

 اهيلعق تسي ىلا ننفرد دس واقل ول نم عاسلا نهر :تاركمازد

 ةعيرسلاةلاحاىهل.قو هملعروذترو#اهفو>ىول.علا) © اهطسوىفةربدش سم ةبشخ ىهو 1 د * قرص .٠ كا

 تاركحلاو

 ا رالازاعت دقو ا سانلا نممالغلا ةلزننعلي ه0 ول جتفلاركملا ا

 اهلبالا ةراكي الع دقىذل ع نعسلان أديرب لاير كيلا عجيرسكلابةراكبلا ةراكملا نمحيولم الا



 146 (رك) ءارلا فرح * ءابلا لصق

 اهلئماهمة قتل لعن لكود وأن لكركب و ةياصسلاو"لدغنلا لمهتاكمّوللا عمج تلعاسمنا ىثأ

 كاذكرامسملداو داولزأىأ هب وأ ياهو ةيراحوأ ناك امالغل-رلاداو لوأر ركبلاو رك

 راكأا لعتالثيدملا فو يهربك أهي ونأدأو ةرع 7 راكب امج امهعجسو ءاهريغي ةيراخلا

 ند ركلات اوكيدقو هك كلاب ل-رلاز 9 مكنادس ا نمي هيام سنك ئدالوأ

 بكا نركب ارا راق ةحلار 5 مورق نم انلاريغىدالوالا

 هرم ه5

 لاحرلان مو ا ا ا اهب 0 ابرار

9_0 1 

 ردصملاو ا لاركلاو ادحاوانطب تاجركب ةرمو زاكي أ مهلا دعت عا برش لكل

 ءاوسدسى د ا .ركسو وادح اوانطب تداولا ةأرملاز ركلاو تقلا ةراكبلا

 ير ىقلااهداواكبأ دحاوانطب تداولا ىهمت برعلاو يهل وأ الاد .رذسلا كلذكو

 ةرقب و ركب ىهف ةقانلاهتداوداو لأن اك/خا ىمدالا لاف كا ذو.ضودلتامكباضيأ هل لاقي

 همم ريم سوته

 لاف نان" الولوأن وهام عم ىلعاش , الوا اركب :مرمالااذهاملاقبو ليست مةينقركي

 أ ركبة جاو تاحاحلا ن منو 3 5 ةجاسَبالط باونآلا ىَدلاتوُقو ةمرلاوذ

 تسخوتعيروثلاشلا ف تككو فاشلا فتن' ًواهركيتدلواذا ٌماحلا ترك ءاديسلاوأ

 رداوىو 0 لاو نماثلا فتنمئأوترسشعأو تعيس موضعي اقوا ترشعو ْز

 ماعم © سعد

 اهداوتشلساو داو تءاجْتسستا و ارك ذاغداول تناك اذا ادإو ةأرملات 4 .!بارعالا
 2 سم

 لاف 0 ًأعجلاو ادحا اوانطنتدأو َيلاةَقاَلاَ كسلا و تنل واب 01 و ثلاثلا
 - 2-3 2-2-2 9س 0 5

 لفاطمدوءنابلأ لصلاح 23 هتسادس و كنمادحناو نتف

 م

 لص | امرا 0 اها تندد 34 | ليقف 0
9 

000 2 0 3-3 - 

 ود ه وج ره

 لد زختلا قو ةسقلا ىهل قو لمع مركب ةرق هدو راكبو راكب عجلاو اهواي هركيو

 ىدزرفلا لوقو ضرافلا ل كنج و ةريغصالو ةريم بت ىأرلو رافال

 5 0و 2 353

 فطقت مراكب اوا لكل اى #3 هلك تيدا ع نطقاس نهاذا

 ةءاهمو لضااراكبأهتلعىذلاوهوراكت ال عئاذكو كلذ لية ل مك لىذأ رقمك نع
 ىو ىو ىءه_3ة

 ركب باس ل قامع رو" بشلامدنمرثك ا اهمدن الباعث لاق .ءاسنلا نم كيلا ةزخ رع 38
 572 1 3 و لسد سرع

 انوع ا هلا ّنسوركب د 2 8 اىلاترظتدقلو 2-0

 (© برعلاناسا - 13)



 ءابلاو نونلا» لبن هلوق
 لصالا ىف اذك ةدحوملا

 ىعصمهأ ايديا عل وعملا

 / ركي) ءارلاىفرح ه« ءابلال صف اع

 ىئالاو كارالا ميرا ةياوعا اراك سو وك الاد نسل !قيض ىالتبتعاو 7 و
 لوأو لسللارخ ؟ىفىرا ءاوهاضب ألاقي و ىعنولا لو فركمملاوهوروكب د كلو يوكل

 ركب رتل دمار س امو * 10 دشن او راها

 ٠ مركلاوهو ركب اهدحاولاك فطقت مز راكبا 2 قدزرنلا لوقامأو روكي الذمة احو

 هنلتىراوملا اراك !ليلاقي و اهؤاتفأى لكلا راكب ادلع ايو ليصو هلل لهذا

 ! 2 لىللا راثغتسنلا وم راكتالالصتلا نم الش لّسعي لا تدناد لماعنفا ناجلا بتكو
 راشفتسدلاو سرافب عضومرالخو صو بط اهل سعنال لصتلا خارفأ راكب الايدي رب راثلا

 ظ ىشعالا لاقتو ىدبألا هبرصعاماهانعمةيسرافةلك

 اهدامكحاب مفرد #3 فاطقلاراكبْنماهلدت
 رش ما نع سا ع

 2 م سدقن ها ىمصالا اريام لوأ وهو باحصو ٌبحاصلاقياكركانعجبفاطةلاراكب

 زد د

 لاق كاذلعأىأر 4 افةسشعلا كين "انو اثيدح تيلطركي ةجاحو

 سل دمدس ةهدعاك ةس 5 سس هس ص 9 يال 9 ضسرعس

 ىاتعو يمالمك لعل سب #4 يدنا ف نهود منن

 لص نحن الاقو راهنلالوأ قر روكبلارهبتن للا لوا قعاما لف و نهودعد روكملا لعذ-

 ندهودعي كمول:تركم رعاشلا لوقامافرابنوأ لل نمناكت قوى أمدةتلاودامنا رب

 لامعتسال ا هيدروأم كربوةغللا فل زالا هع ضو لصأ ىلع لمع: سافرطضا هنادهحوف

 ةبيديواف اشتاوأهلا دمعت كلذرعاشلا لعق. ان اومرخ [نودرابنل الو ىلعهن راصتقالا نمن الا

 | اهيل صانمانعمب رقما ةالصاا ورك باميخج سانا لازال ثيدحلا فو ةعلط لصرلجلا
 رو ني

 ةالصلاداوركب رخ |ثيدحىفو اني ها عل ٍجمآلارتامةءاورففو امو

 روك ابلاوةمكيلاو اهومدةواملعاوظفاح ىو ع طيحرصعلا كرت ن مناف يغلا مول ىف

 و2 و 2-2 و و

 ديل الهضملا لاك ركبروكبلا عجوتفلا لوأ كرد ةيكملا لثم لا نمروكبلاو
 52 5 هم وه مس 8 5

 لتبماركبلاك اهلاجسا 237 تنجذب ,دامكاذ

 عجبت ا ىهت :ادقءاشلانالفذفت 22 1 دار هل اكد اولا عهلباففصو

 سل هو

 اههمشف يرام ارش سنام دال هدام يع دركملاب عيت ازوجصالو هريظت لقناو ام

 رح نم حبال مروكي وراكبمةباصتو تابنالاة عي رسراكتم ض راو داكمملا ى هو ينصب

 2-0-0-2 و26 92ه 8 - عمم و مل نعم دعس

 روكبلا قالاوموللا كاذف #* لبتماتئارقتداواذا هلوقولدللا



 ا (ركب) ءارلا فرح »« ءابلالصف

 | هس :١1لامو ىحاحملا ا 0 11111 23

 مضل كب هسشننأ 1لاقد تاك كبالور راسا الوزان الل لاك انتءترك بلا لعج نارك

 هدد

 نكت اللا فورظلان مى مو فورصمربعةر كيه :[ تق نع موري ةبتدراكاقارايكأ

 3 ا

 اهنا أك رغملا ةالصباو ركب ل لاق ناك ت قو ى 0 اركب وهسلع : ادشف“ئثىلاردان نم لكو

 وهو تقولا لحل دب صفوه راكمالا ل طراز نفعل كاع طرأ ضال طوقسدنع

 ى ذم 0 1 : ةسوو

 ىرك ل>رو يب يا الاوؤد_غلاىلاعتلاف أم ةركللا

 س رك س

 ىلعامهالكربكب وركب و كلذ لع وقر 5 ب امرك 7 رذحو رذح ل كمر 0 هوهحاح

 رك ايكاريجاسكلا نعىنابعللا ىحو با هر عفاللا با
 رياصالو.الالباقلاف رك ايمكسنا را د
 اذهناالا دحاو عملا ظفلنال عجاوموقلا ىنعمىلا كلذ ف نوهذي مهارأوهدمسنبالاق

 ىدنعولاك ةغللا لهأ لوقا ذعركىناربجن قلوُسالَةفرغسقوصوملا تاك اذا 0

 2 دو انها عار !"ادغلاودر رو ار 1 كاك داري سال رابناوج عننجال أ
 و 8-1 و 00 قا ١

 همحاص ىلعلجرلا تركيا و ىريغتركباور وكبلا لما دعا يلعَتو دعو اروكم هسا ١

 555 2س

 ل رلاركب أو ءادغلا تركب أ كلذكو !راكم ا درولا ل زولأ ار 1 هملاركي ىحاراكبا
 و

 رصدت مص ص اتت ص ع هس هع هدو

 ركسوركبو لعركبب دو 258 -هلغج ميبلعمركداو هناحأ لعوركب وهدسنبا ةركبهلباتدرو
 مسموم

 لصلائ قير الار ىممسولا لو ىفءاجامرطملا ماع وك الاد ركملاو مق دقتركاو

 ثركس ادقوتهك املا ل امروك ليلو عقول« رخو ةروكامنالاو كاردالاوءىمملا

 نمةعجلبا ثيدح فو ةهك افلاةدوك انك ار او هتروك الع تنلوتسا اذار دل

 ماتت ع

 د1 قماش ايل 0 ًادصتملا ىلا دعب نا ركءاولاكاذكو ان .اوةعمملا مونكي

 ةروك ايلا نموهواهلو أن مالم كرف ركت سا هملاركب دقن“ ىثدلا عرس أن م ءلكواجتقوأ

 لسق جلا ىلاركب نم هانعمةعجا ثيدحريسفت ىقدعسو أ لاكو هيرو

 ن 08 ع ءاتقح ت 896ه وم مان 5 7 5

 ةيراخباراكشا نمدلصأو اهتقوّلوأ ”ةردينافاهراكس اامأو ركب دةفازك اءاهتأي /تاوناذالا
 مومو “سس هور هج

 امديكوتا اودْعل اممللرركامتاو لعدفاو لعف لهم دج اونيظفلا | ى ىعمل دقو هدا اوهو

 اولسغافىلاعت هوقكموضيلا عضاوملبغيع اليست لس ورا نحمد اولا



 لاملاو عاتملا ةرثك ةرغسلا هس أ نع :ورغ ىورو هك اوهسقع رسأ اذا هلامىفلح راق و

 لاقيو الزئماهذخاواهلزئاذارادلا ردو هفدقعااذاوُد هلا فل> رار ةدسعوأ
 هلعهللا ىلصهلنا لوسر تعيد ىسوم كأثيد>ىفو 0 رهو را دك ةرقايتتتت

 ةسص ص

 اهرشهئلاانافكحح ةمظعمساو ى ألح يلا عون سانا ىلع انا سلوق مو

 نامصلأرقبو طموطخ اسهاوحو بارت نم ةموكى هو ناببصلا ةبعل يعل لام كيبل

 لاق ةثوملطب ر شحال مس ييديأ, نوير ض قى ثمبف مهلئخدق عضومملا نونأب ىلا اوبع
 3 مصرس

 نعلم .رشبملاران“ الثماهل * * عمل ل افتعا اسرففصي ىونغلا ليفط

 المخ فصي عاما ري ككاو ا هرففصيتنبلا اذ هىفىرهوجلا لاق ىربنبا لاف

 ارق لعصف ىديالاب عمج بارتراقمل و لبح ا و

 م2 2,

 لشناو ىريقلا اوه عماوصاجناك ملا و فاذقلاكامسا هواعج هيسععلب واق
 1 ةءو. 7 - ماو

 رعشأدءلولاراقملو مهدح * ىلا سمج ا ميوقت طم

 همم و
 لاَتلا دمعلاكراقبلا ن 8 هن اجت تك ربل تسلا ابق ددسأ لاق داو مس ءاراقملاو

 ىدعلىورو فيصل بقفل هسئوهبف جبرا ئمأطب ا ءادوقسلاو عضومراّشَلاو
 مر

 1 تاه

 دما شي ندرس * ا تاس ام عادونلا

 250 : م 37

 انا وشهو محاشلا دلك تخش .وأهاورو ةرورضلا ةفخ تبنى راغت سنع :راقدو
 دكه ماوس

 ىردأ الوديردنبا لاق تدنذارقسلاو د ارت كاد هضلذلا

 و7 0 و

 ةركملا ) 5 )ب ةهادلاىأىراقملا اوىَراقّشلاءاجو عضومرشب وذو عضومر 3 وهام
 وى ةامعؤ دك لع سوم وس 2

 ىو هدغوأ همولفديرب , وهو نونم ةركن ةركب كدت أل وشي نم برعلا نمهي وبيسلاق ةودغلا

 اراكمأوا ركب عمج و دغلا ْ نم ةركسلاو بيذيتلا امشعوةركباهيفمهقزر مهلوزيزعلا ليزتتلا
 ه .و 2 يورك 0 مسوق ه وتد ” ةدمم

 اذاواتف رضوا ون نتركفاماك اذاًوودعود وةركف رقم نا دعةركد مهكصدقلو ىلاعت هلوقو
25 2 

 فَ ورك اريكيشلاوروكسلاو ةركن انههد :ركمف امهقرصتم كم وّةادغو ك موب ةركباممباودارأأ
 يقدم مصر 2-29

 رص لوقناج اركي كبل رف عروس ىرهوملا تقولا كلذ ف لودلراكبال او تقولا كلذ

 وسو # وس

 له ل وقاذه حابصالاكة ركب نا ءاراكبالاو افرطالا لمعت سال هب وسسلاقو : كتكاركلاو

 ساس ه2 2

 لكباَو َركَس اواريكسي كيور 2 يدل ونا لعركيو ا رايبق اى دا صرتفلاا

 دسللاق هلَتركماذاةىشلات رالي و نا 0 أبو

 َت ركاب



 ١5١ (رش) ءارلا رح هبءاملا لصف

 ةشان5 هر 2 : عسر امش ناكوأ ا 0 وار 0 نمافوت هر عب احا تسلا وربك ردقت ناك ام طق

 موو م وج

 ارقيرق-ل>رلارقب 2و اهداو نءاهنطن قش ىَأاهننشحن ءاه دبه امهلوقو كاف تمم وزار 5

 1و2
 0 رك ًادقو ىرهزالا لاق رض داك« الفرس نأ اوهو ارق عدو

 صد عام

 اذ اعلا هد ىجعدالا عقاؤربسغ مزال نالالعن غارق ل امقلالافو فاقلا نوكسارقب
00-6 

 لابعلارعَملاَو 0 هنأ سو ًادكسامى داويرملاريقملاو هاج رب نقي هكا ما

 ا مدس رج 2 سو 0

 عسور غش ؤاهيفر 2 و الانع أ رش رن الفقع احلاشو ةعاجىألامو :لابعْن مدرب هملعو

 لاق دسعو أ لاق لاملاولهالا ىفرُعتلا نعى مهنا مسوهيلعهللا لص ىنلانعىورو

 اوهامنا هنطد ترعب لمقهنمو عقلا عسوتلار بلا لصأو لاق ةعسلاوةرثكل ديرب ىمصالا

 دسعولأ لأق هنطيترَعب نيكرشملان مدح ىماندثامياس مث يدحهنمو هتكتنوهتقتش ||

 هدفنا لاٌّةف هنعهللاىذ ةر نام علت ةمدعب ةنسفل |تابقأن يح ىدوم ىأثي د>اذ_هنمو

 ُةددمو سانلا نقر :دفمو ني دل ةدسفما منا دار امنا هَقّوب فا ىرديال نطملاادكةرقام نسا

 رحاهل-راارسو هلق وىواديفيكوهجاهامىر :رديال هنال نطنلا عجوب اهشو مهرومأ

 هموق كرتو لانه ماك ورضا لزنرقسو ى :رديالثيحمللا حب رخرشس و ضرأ ىلا ضرأن م

 0 سف 2 نأ 5 ةجيشدا اوطاواهات ألهالا

 ل معو مس ضسيءؤص ةو اوم

 ىل رعالانبان عد فاش ارقيبو سنا ةسوامعأرق كامب و كلذ عج لحي

 لو )و  ىدةنّد س

 ارضه واسر سانأ كار د هضرايدوعشأا ودير تاكدقو هلوقرسفهب و

 هلوق داسفلاب :رفكلذكو بذل عيضكأ لت اىارك هلوقو داسفلا ةرقسلاو
 00-0 هد*م2 6 مى

 ارق موكل 3 نملسف 23 حاكما كارما

 00 ا ايبا ارعالان :|لوقاذه هديسنالاق داسفمون ىأ

 و تءوورع 0-0 29 و

 ديدق مهلانسلعامعب 00 58 ,ىلاوخا تاع لاقامة .اكح دل ععوريعفلا هنعظن ناالا

 كلم هضضد فوأ كا غامونكأأ 0-5 د كش اهب ىعشف "رز زاصقريمفلا ديزي نك

 محا م صاع

 رقب لاقي ريس اذار ةساأ ارعالانا هلةمرقس ورسخو امعأ اذا كما ؛لحزراارقبو

 الب ىلا دلي نم وخر و يهز ازغلا ىأراذاّلٍزَعلاَعب كرت ةملاىأراذار رقسوباكلا
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 داسفلا دَرعَسلا لس صاوتاماذاَوَع و2 ف هعئمؤلانملا عج ىلع صرح اذار رقسو كشاذا رهدو

2 



 قأسارقب وارقب رقب وهوق
 | لقب هام ىلعمسنتلا اب رق

 ىلأ نع ىرعزالا ةرامع

 ذوب اكلصاملا اومثهلا

 حادعلاو سوماقلا نم
 حرفباءنم هنأحاصملاو

 لق باب نموامزال نوكسف
 ها ادعم نوكمف عدمو

 ويدعم

 م.

 (ىقب) .٠ ءارلافرح ,ي. ءانلالضف 4
 كد سو / ف رص مس

 اموقسلاتلاعوام لت ع 2 امرة عولث موام علس روق ىىمحالاريغد.كنأ او

 اظاالروللىرهوملادشنأو
 هم وص ووزربو سم < م 2

 رشعلا»تاَمْرألا ىَدَنور نطعسي #2 مهيعس باخ لاح رردردال

 -ءو - 92مدتسو 2 رور سوس 2 -

 نئطماو » هللا 3 ل ةعيرذ « ةعلسماروق تنالعاجا

 ةبلا ب اند[ رسشءلاوةعاسا | اواعح اوقستسا اذا ةلهاجلا فتناكبرعلا نال اذ لافامناو

 | ىتلابتكو ةروُكابرعلا نومسينلا لهأو نورطمو كلذ نمرقبلا جضتقرانلا همفاواعشأو

 عمرقبلا ةءاجيرقابلا ثمللا رش ةروقانث الكف نملا لهال ةقدصلا ٍباَكَى سو هملعهتنا ىلص
 د ةص همهم و

 تنعلا ن ند برضرقملاثومعو اا تمر الرو اهيعار عم لاجل اةءاج لما اواه ”اعر

 51 - غوص 9 وص 2 صا ع تس _--

 - رش ةقابو هقشريقبوروقسوهفارغب ارتب رثبو نوب دل بهذق ش>ولار ةبكأررقبو

 َ و داوم 2س

 لاو اقيم مول قف * 8 رق اورعس اور ةمسدقو ٍقّسىأاهدإو نع اهتطب قس
- 

 1 0 و م
 هبفئىذلا ءوهننتعرا_تمىأروممتيبلا اذافثأ ارلا تافه : اح ىىل ارعالا نا

 55 ومد ورع باسو ك 9و ورم -

 ىعمدالا َبْنالاوه لمقو ب.جالو نك الب سلم ىشيد رب ةريقملاو ريقبلا و هفام لكوهماعط

 هلنك الص يق ٌبْنالاو برجال اوناكر رسغنماهشع ىفةأرملا هانم قشفد ريدخ ود نأ ةريقملا

 ا رك دررع زل لإ زعل وزيت هفامنا
 باصأف ٌصرالارةمفده دهلا اعدفءاملا ىلا اتح ا ةالفىفنيلسا مب لاق نولس د هده ثردسح

 اهفرمث لاف ىرهزالا لاه ءاملاحرفش باهالا لس اكتاملا عضاوماولسف نيطاسشل ا عدف املا

 هلوقو هرفحب رأى نواس لءآف ضرالا تدق ءاملا ىأرفءاملا عضو هرطتر ب نعم هطخ تأرق

 ضرالا ىف طف ىذا ةناننبا نعناندعونأل او *املااودسو ىت>اورفح ىئاوناسف

 لاقو « ِبُءلمرْملا راك [لثماهب<. هريغد شن أوةرشملاةرادلا كلت ىدتو سرغل ارفاسر دهرا

 ناكو لاملا ورلعلا ف عس دومأ ري او اءاكر لااوذخت اواورف-ىأ هلوحام موقلارعي ىمدالا

 1 راع 0 رعب 00 اونضر 1 00 0 ١
2 2 

 ٌكوالا ثن دة نمو و زدات ترد

 89 نمءسم

 نبالاق تجف سامن نم ةرقس هاف ثردحلا فو هتنشكو هتضفىأثيدحلااهلترقمف

 هتكيلوةرقملاةروص لعاعوصمأشدب .ربال هن هانعم ىفىل عقن ىذلا ىءومونأ ظقاملا لاق ريثالا



 ل (رشب) ءارلا فرح * ءابلا لصف
 لم 1755 تش سنو خخ و05 1217713737 تم ب توم نم

 َ 100 هص 2. 7 وج قمر وم25 س5 3 و هول

 اان ولاا تاك *« هبكر ماسلا الاوهام تامتذ
 و د يوم

 و ري ذءاملا نمرثك أ م يرغب ىديزبلا 93 ريغب ناقة قش ترسو 03 دشن ا وهلمر ركلاو
:2 

 ج1 هل د س

 ءاديرمشلا را نمدهذخأو ورياربغا ورذب وهذرغبو العلا و ارخرخ كإذن

 وون ماوم

 محمل اًرغتو ءاملاةّوقََر لاو مداح رة بمءاموىراغب وىراغب عمابأو ربعبلا كلذكو

 م ورزوس
 دشن ًاورطملا جاه اذاَوُلاَر دو اررثلا محنلان عب رطملا اهو طقس ىأاروغن رغم

 ةرثكع مالا ةرَعَلا نوكمالواذك ا زول لاكو * رفا جاه مفتر ,
 8م

 ةفسحو أل افو ارغبءامسلا ترغ 3 رطلانمفددتملاةسمقلةرتلاو ل رخ

 2 م 7 رماه

 ةرعلاوارغا اردن اولاق اهله ًااهاقسناوثردت نأ !لقاهتلفر طملا امماصأ ُصرَلا ترغب

 ل ا لطم حرا هبف قبفرطملادعب عيني عيزلا

 و 2 4 ا
 مي الربو تامركملا ف 3 5 امرا زاءاتالْثَحَ ةرحووألاق هواطع

 ىارغم مر درع شوركم موقلا بهذورعب رعت موقلا بهذو لبالا تقّرفنت لاشو

 ) غب م أ 0 هَ اون[ تام هل لقد شد درقنملجررعو هحو لكى قْنقَر همم

 ع رثغب ]) نيل ّكإنوببلاو مصل ناير ةانط علل رخغ ارومعلا ىارعالا نبا

 هبلقاذاهركسعد وهعاتمرتغت و طالتخا دج فك رافي ف موقلابكزلوقتو هقرفهماعط

 فو ب و ارك راغبم ه لا زآلامل وقد س رتل ثبخ ةراسغبلا و

 عبصأو مدقتدقو نيعلا,ترثعس ىورب و ا وسفن ٌتراغس ءلرأملا ذا ةريره أ ثيدنح

 8 ءو ع سو 2 هءصو 3

 قجالا رثغملاو دحأ نعد .ورأالوىرهوملا لاق نيل ا عروس ىلا

 رع محولاليمتلا لارا : نيالا بقل 0 اليم

 سدر تمعوؤد-و حج

 نب طمقلنب راغب وهو لاهقفهمسنو يبارعالا نبا ن نعش راغل و 0 ناك اراغيد لو 0

 رك ذملل نوكي ىشحولاو ىلهالا نمّدرعملا هدسس نبا سنج مسارّشنلا (رقب) ”رزضن نيدااح

 عجلاو سنج نمد >اوهنا ىلع ءاهلا هتلخدامناوهريغلاه ىنالاورك ذلا ىلععمتب وثنؤملاو
 د 2 وه 00 مص

 ليقادشنأو ىرعملا ن ءنمْرأو نم رقبارقبلا عجبو ركب عمباو هدمسنيالاق َتارَعَلا
 7 25م 75 صرع © سس و سع نو مح

 قعاَذماهفَن 0 5 رعب اة هيضورع تاك ىلذهلادلب وخننا |

 ى ودع ى سل ى

 ىعمصالا ن ع رقاويو ىرهزالاداز عيبه منوف رو وُي ورب ةبورقابورمباماف

 هما د 07

 عنارملا اهتنكسأ لبر رق|ولا ده ميلا سلوم طتسمو ةفرط ىأنبا فدشن أو لاق
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 4*١ رغن) ءارلا فرح دي ءاملا لصق )

 ريعملاثأوهو هتزع نمت رك ذرامجلاربعت لج هيءاج نمل وىلاعت هلوقىف ربعبلا.دارملا تاق

 سلوناعنك ضراباواكمال_لاوةالصلا ملعمسوةوخاوبوةعينا كلذوراجلاتآرقلاف

 كاذكو راج لج ىآريعي لجس ه.ءاج نو ىلاعتهننا لاق ربها ىلع وراتعاوناك امناولبا كانه

 لمح املكل لاقي و لم_عام لكري_عبلا نادوادروز فو هريسفت ىف ناولس نبل تانقم هرك ذ

 نيرشعواسجريعبلا هليل سو هملع هللا ىلصهننا لوسرىلر فغسارباح ثيدحىفو ريعب ةئا ربعلاب

 ثيددحو رذسلا فوهوهليرباج نم لسو هيلع هللا ىلص هنا لوسرا هيف ىرتشا ىلا هلمللا ىه لح

 8س هم هم مود

 رقب وءاشلاولبالا نمفلظلاو فلنا عجب ررعتلاورعبلاو رعملاةدحاوةرعملاو روهشملجلا
 ع ودءدو

 دقو اضدار 07 - بنرالاو راعبأ ماو اهيشسوهو ىتد اهنافةسيلهالار ةيلاالا» ءامظلاو ش>ولا

00 

 راعبملاو رابعا و عب رأى ذ لكَ مرعبلا تاكمر عملا اورعبمل و ازعيرعييريعبلا واشلا ترعب

 اهنالابيععيوراعبلا مسالاو هتعرسأ اهملاحىلةقانل رانا را اهملاحر عاش ”ةقانلاواشلا

 ةرعملاريغصت ةريعبلاو اعلا متادلامادلارقفلار رعملاو بانا فاهرعي تقل امر 95-29

 الحر ناهشدح نمناكو هعلابخا ميتا هركذ لهنا فم دخلا عز

وم مر بتسي مهعمأل هموقفةنظداتن 54
 بحا ص هده ىرعبب مارا لاّةفةرع د ا

 صو لفخ ىتنظ

 ع
 ريعبلا ءانأ ءاو ةوعبا اولحر ب ةاراعملاو هيلث : ىلعزةأفاهب ىصرتال لاهو مهدحأأ اهل

 5 2 هو

 اهتطد فام رخلاك ٌترغءيرومقلا اذاوىلاعتهلوقىفءارفلا ( عب ىجنارعوسو موق
 ٍِ ع 7 ع 6-3 م ناو 0 8

 ضرالاحي ر*نآ ةعاسسلا طارش نموهولاف كلددءىوملا يو رخو ةضفلاو ىهذلا نم

 قوملاثعبواهبا رتباقىأ ترتسم حاجزا لاقو ناتغل تر وتعب لاق اهدمك ّرالفا
0 

 2 82 رود ةوموس

 قودي ضع اوبلقو هوددبو ةوقرفو ه هوسلق اذا ةورتخيو مهعاتم اورثعي لاو اهيفنيدلا

 ةرم و جدو

 هقتفء يشل ارتعدو تيِعَو كلقناو تشاجىأ ىسفت تربع كرأل اذا ىلا ةربر هى آثددحىفو

 رثغي نغوأر ث_غب نغ نمل دب اهننعنا بوقعي معزو هدمسنا لاق هبلق عاتملاوبارتلارّثعو

 ب هه.« ع 3 . 9 ءايموم 4 2 2 0 3 لي . يا نو

 ونألافو هتفشكو هتح 0 ا ريشا تالا هم ريل اراعيو اهتم لدن

 5مم و و مة

 هتمد-هىأىذو-ترثعلوقتولاق حرخأو ريئاروبقلا امرت هياذا ىلاعت هلوقفةدسع

 0 ١ ا 3 مم

 هريعكك هعطق“ يذلا ركعن (ركع) يارا ,عددم) هالعا همست اعحو

 ىجمدالا لاف شطعو أ ءادكي رخلانرغنلا قرالب برشلار لاو رغملا نارعالا نبا (رغب)
 - هرج

 قدزرفلا لاف جوفها ردو و رتالف نرتب الاذخابع 4



 ١10 009 ءارلافرح + ءاملال ضو

 دقو ا فارق ةنام ىلعهللاقف عب رشمدعوة ضد رف اهنا لع نعىودو

1 5 

 هرط 0 الكس دالنن واقل امال لدقو حولا 9

 3 و
 لاف روظهعج- و يري --عاخلار ,طملاو مدقتدقوةغل«بفءاشلاوا ردع أهم بهو

 نوكس رفا وييذهلا عباضالارئانشلا * ٌدتانشلا ٌنِمروظملا لسأك * مهرعاش

 :هللقلا ىهو رمل رغصتةرِبلا ولاه اضب اة اهريغصتو ىسرك الب اسما هع ءالا
 فوداضاانرضيلاو لاق رطب هطبا تحت لاقمف اههت نعل ترلا ىنا ودي طبالا فر عشلا نم

 ىربض ىمشا دقو رضيلا وقفا داضءاظلا لدبي ن ميرعلا نمو ضاقت فة

 لقو لزابلا لب اريعتبلا 14 رع مق ثرحلا تقعد ق لوقف اظداضلا لد نم منو
 - 0 ص ص 2

 ىئ ًاىريعب ا متيرش ب رعلا ضعت نع ءح 02 :"ةلانوكم دقو عذ عدنملا

 ةرعلأ جراي عربا لاق نا اردو اراب هريس ورعابأوتالا عال هنأ عملباو ىتقان حان

 وم ةم

 دس ىلةعلا لمقصلا نيديزيلوقر ءابالا دهاشوربعبلاعجب سدلو عملا عجيرعان ودعت عج 0

 نان ذدقناكو# هيداملاندر ومما صوصللا

 95 صصص لصوص ترص سم هه

 دير تولعل اع باندكُف « انلمارع ءامآلا نامغرا ل قالا

 ديعسلاهلامعأ نم دورت * انديرانلان را
 ننامعنأ اذه ويبدس ناكو هل ثا نوفرعي الو س انلاهيلثم اما رثك تلا اذهولاق |

 اذاورععبلاو ةاملاقرسسيزاجلا ىداوو ضءيىفاذهدي زي تاكو ايزاغاشتج مأشلا ىلا هو نافع
 ىرهوملال اه مهعمراسودب وتلا صاخًاوزغلا ىلا اهحوّم ش1 ارص:  اإفدح ول بلط

 رعبللاقيامناو لاك ريعبةقانللوريسعلمعلا لاقي سانلا نمناسنالا ةلزنج لبالا نمريعبلاو

 رشا ريعينواوقي مةويو .ىنأوأناك ارك ذملابالود_.ه:نماربعبت يار لاقي عذجأا ذا

 ىلدهلاريهز نيدلا لوقو 0-0 ًاوهوريعت نولو قي برعلا راسو ريعشوابلا
 اعريعي ىدنع سيلان + اكتمال شت تكن اف

 نان ركل والذ كلَرقأ ل لظلابىيكرت ةلسحار كلنوك اناديرتتك نالوا

 فرس سا<©ىىرح لاوسريعبلا ىفو ىربن ءالاق اريعبراصأ اوعي لجاو و ل-امريعبلا

 راجلااضيًاريعملاو هيولاخ بالاك ىنتملا لْوسملاو هيولاخ نبال الا تاكو نادج-نيتةلودلا
 0 ا ىرس 7

 برطضاف ةيههعوهناوزح هبفتناكو ةلودلا فيس ىدي نبي ىنتملا ىلع هّتسقل ًاردان فرحوهو

 (0 برعلاناسل - 18)

 لاك ىلا صعنالف ودل وق

 قام ةنالفرظن صصمادل
 ريم ها س .وماقلا



 1و رم عاش نهد هك و 0 - مي ا و يا

 (رظب) ءارلافرح * ءابلالصف ل

 حامميرطلا لاك كلذ نم باودلا حباعمر سما 1 ريزه لئمرطسلاو

 نداوكلا صهر رفقا ارطسلا غْرمك 3 ٍلِسَج لعب ىَرت اهطفاسي

 ةغبانلا لاوو ريطبلاىو ريو

 سمح < نا ل 5< ماع 9 اعز س حج 2

 1 نم ني دارطسملان ءءط 23 اهُدقناْفىردملاةصيرفلا لش
 ممم م

 و --95

 قي ىلا ننكلا تح ولا ةماللا ىهو تكلا ٌةصيْرف هنرقب برش هناديربر ولا نرقانهىردملا

 هتطاعمو اهللاعن ىأتاودلارطس وهو دّمعلا فذخ انءاددّصعلاو اهذه:ًافوريغ نموهنم

 تيذفلاقَو + مامهلا عرذمرطيبلا لاق طايطتارطسلاو ةرطسلا
 رو سعد < جى ءءء 7 سو س

 را سلا ع د# مالا يعنينا

 ى 0 هدا قرير ل جرو ناك قاما لج راسا هتلر سهلا

 رظم لا (رظب) قلافتداعوتَر رطباذا شكلوا اق ءاسنلا فل معمسامرثك أ أوةريرطب

 و9 ١ هوم د دس 6

 رطسلاوهو روظن محلا ضنك الا نب ةنهحامعلا ىفو :ارلا نويل نام

 مصب حول ع

 ع روظنلا ةَعطقمَنب|!ثيدحلا ىفو ناسغى أن ءةريخالا 5 ةراظملا وةراطملاو 0

 5 57 منا ورمل ضرعمىف ظفلل اذ_هقلطت برعلا اوءاسنل ان تناكسم نال كاذهاعدو

 ءئانلالاقيو لاق ف رفرلاو قونلاونكلاولاقففابللااهيقدازو .ةئاح أره لا نم

 فرط :راطظمل اوهديسنبا اهتامحف :رطىفُةَنع الا :رالن دو اضن ةراطملا ةقانلا ءامح لهفسأ ف

 نايا ةأشلا» احل فسأ ىف ”رانثلا ىهىنانعللا لافو هزفسأ نمىثاوملا عسجوةاشلاءامح

 هم ه هووسمصو

 مراة رانا خولي 3 26 ام دعب نثعح رفع نمد م لاّقف ةأرمالرب رح

 هلله فالور تملا مسالاورظنلا هلي وطرظنلا ةشءا ارظنةمأو جتفلا,ةراطتلا ناسغو اورو
 : 3 9 1 - 5 مح 5 .

 لاقي و مزالهنكلو ثداحي سل هنالرظم ترطب لاقي نأريغ نمردصملارظبلاو رطب عسملاو
 01 وتو 5و وسع و ل و 3-5

 ءوس ةرطملاو نك ملرطن ل حرو باسلا ىلعهت يس ارظملاو ةرطبمىراوملا صفة ىلل

 تف *ةللذاع اهطسوفءوبواهلوط عماملعلا فشلا تان اًرظالاو م ا ملا

 5 9 داس )دك ه ع .0 ردي ةمو 5 1 5 3 ع

 لاك رظتلاد اهنا هيشريرظبةريخو: أ لاقو ةءاككناسللاهليوطءاظلابربرظن أ سا شدقدلاونأ
 9 ل 1 . 0 ع

 ترزطي امتائا ءاطلابربرطن مهضعب ىود و فورءعماهريظتواثءلا بح شدقدلا نا لوقثمللا

 رظدا لح رو البلق تمظعاذااملعلا ةفشلاطسوف ةّئئاسنلا همها رالي ةرظملاو ثرشأو

 | رطو أ ذئنبح لجرلافاليلقتلاطاذاف لطتلامةللا ى مواهطسو ىف“ عم لوطا اعلا «ةفشىف

| 
 ” جبسم 7 يي هج

 يورو



 10002220222: 7777-7570-77 8 كفا - ذو

 6. (رطن) ٍ ءارلا فرج 3 ءاملا لصف

 ةيهاركلا قضتس نآريغ نمئذلا ةجارك و هلبقو معدل فنامغطلاوطملا لمقو هشهداىا

 رح 00 ظني ال ثد دا ىفو حرملاةدشوهورّشآلاَ ,طملاو رطيوهفارطبرط

 لع نأو» قطار رطير بكل ثيدحلا فو ىنغلالوطوةمعنلادنعنامغطلارطملا 7 ١

 وهلدقو انيس ا رالف قل اددعر تجرد اوه لدقو الطان هندابع و هدحوب نما تاولعا

 ىفترطبدارأ امَسعَمترطت ةيرقن ماكل »أ كول وزع هلوقو .هل.ةبالو قلسا نمربكت نأ

 ترطنإ وأتو :لعفلا عوق طاقسابارت-ثدعم ب صن قدحاو أ لاق لصوأو فذخ-اهتشدعم

 ريالاكرطبلا 5 شد ورك اكر لعتلا ثيللا لاك. دحااو نعت ُس راارطتو اهتشيعمف

 الو مدي امد لف هدو هبل _ةنهالانر طر ولامملا» ل ظاو ةمعنلا طتو ٠

 8-01 000 مع 8س 8 ل سو 0

 هيلع عطق لتمقو قيطيام قوقل هعردهرطبأو هنعدمو هثهذا لح هرطتاو رسل

 اذافوطقلاريعبلا لاقي و ثدنلا عرذلاتامعزو ىل ارعالا نا لوقاد هو ا

 ام عزم ول. هسءد ستاد وص

 هاو نمرثك أ ىلع هج ىأ هعرذدر طدادق هْنازأتسم ع نءداطخترسعفوطَللا عاسواريعب ىراج

 قهر ملكا لاش و ذيل قلطيداعن_ ا ىف تنحل ىتلاذا حم مهلاوأ

 هنا ٍلسو ه.لعدهللا لص ىنلان ءدوعسمنباث د دحفو 507 طبادق هقطبالاملمخان اسنا

 كلوقن هوهوهلومقن ءراكسي واتح هاربال نقار طدو ساّنلا صو قطارطب ريكلا لاق

-20- 9-2 

: لوهلوجوهلد ميلا ذاد سه ةيده نالفرطل
طيو ار طيهمديهذلاسقي فايحللا هليقد 

 ارفوال

 دارا ةهدوريجت اذارطب كلوق نبدا نسوالطاساربت انكر ياو

 نأهلوق عر وارطيو ةمعنلادنعنايغطلارطملا اج لا لاقو اقحءاربالف للا فريك هلأ
 و سرع هم و *»

 ترطب ليزنتلا فو اهركسشي لرطبو فاَرطَيمعتلارطيو هاش الفرك ىأق حل ادنع طي

 وشو لوكا عولوق لع نكتلو دعت لخرع دل نميع ترطب مهضعي لاكو اهتشدعم

0-9 2 

 قامتكم الاه لوعفملا ىعمدانعمو لع افلا ظفا هظفااماهوذو كف تهءاسو لهآ

 وهواهتعىلعفلا لد وخل ةرسفم ت>رخ ىتلا فراءملاهدهىلع لاعفالاهذ_هبرعلا تعقوأو

 ىأك أح نالف]هجْترطمي .اللاقيو ات اوخا كازكحو |.مَسيعم ترطب ىنعملااغاواهل

5-7 

 رادتقاباصا رسب داط وكف هناهلص أ ديعسو أ لاك 00000001 مب همدبهذو هنع ل ثهديال
 5 و مة

 0 . ودرطم ءىيتلار رطوواز ده ىأرسكلاءارط طا !.ددبهذو ىرفوما راثلاكاردا اوصف

 راطسملاو رطل وبطل اراطسراطسلا ىعنرو قل ,طملاو هقثريطب وروطيموهفا رطن بيب 8 يع
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 لصالاباذك ىدامع هلوق

 ىداشعاىا ةمّتصلا ةانثملا
 ىدانع هش ةدامىف مدقتو

 ها انهامبسانملاو نونلاب

 يك

 را ارمضمارضيهلوق
 امننككسو نوكسف

 ' د ةةجيد.

 (صد) ءارلا فرخ + ءاملالصف م

 هرم ] ةرس ص

 اواجسهيوزيت اكو عردلاو سلا تيبلا اذ- هىف ريما لوةبةدببعو أن اكو ىران تمءلط

 اهباو راي م هفاك ىلع مهئامدز_ هن نعيم دهرثاصباوحارتارعالا نبا لافو مسهرئاص
 ىأقرصنو اراعتراصفتاسدلااوذ_تألاق ديلا لوتأ ىف تايدلاريئاصملاو ةيدلا ةرعسمبلاو

 لعناكساممدلا نمةريصتلاديزونأ قرفمهتدو ىتديف ه.بااط“ال ىنرف ىلعهتلجدق ىرأت

 ف ةممرلا ىلع هيل د مدلا نممغ شةريصنلا مسالا لاكو دسملا.قرامٌدي داو .نض الا

 اهتستسيو ةمم را ىلع هيل دنس مدلا نما شئ أ ةريصرى :ريالفلصتلا فرط را يدع

 اهريصل نمش رلا ىوزت اب #* اهرب قياديا فو ةفنحوأ هدشنأ هلوقودب

 ترسب نمدار انوكيدأ ادوعو اشو ردت ةروتكول ستوسع عدوكينأ اروح
 بد وذ أل وقف مهضعبهبلا ب هذاك ةرورضءاهلا فذخ

 س25 ء

 سانوهمأن ار هلا لءىدايع 2 دار را له ىرعش تسلل

 9 2 4و
 عدلا ةريصبلاو ةضاس 1 5هتاوتك علف داس دوكيتأ زوم

 مهو 3

 ا «ةطالأو حال اراض وهقح الملا نم سلام لكو نيا هملا 3 ةريصإ هن سل اننا
 2م وص اك سس

 ىتتعالاريصت ونأو رصا 1 ا دي ا سرندل

 رعاشلا لاك هر اخو ةىرصدو لجر مساريصتو ريطتلا ىلع
 58 س صا اه ل س نو هدم ع #»

 مكرسرخنب نيرو 236 فرضي المس ع نمت يطعأوأو
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 ىرهوملا دشنأو 3-0 مهماه ىرشبلا علقو #3 لاقو ةنرصنلا وسلا اهيلاثسنتو

 ىرخا ماسلا نب نيصعلل

 مرت 2-٠ هده 000007 همم هع س2

 اكدوا دهسا ”نما درطمو 5 امنومقا,تصلخ أى رصن اعد

 5 مد

 تودع قو فورعم عضومرصامألاو التخدهبسح ًاديردنيا لاق ىرتست ايلا ؟كرلأو

 0 اهءوض" ال التورم ميو حةمابقلا موراتا نه بعك

 ةةه2 7 ةس

 نالت رتل لوم رم قرعلا نساواشاقملا لاهو ضف تل بقا اخاف رتضتلاءاّيقلا

 م ة ىنب ثرحلا تلظعدقلوةبفءاطداضلا لدن ند مهنمو ىربض ىشادقلوقيؤاداضءالثلا

 ارض اًرضنهمد بهذ عهلوقذتمو ءىثلا نالطر هود كيلر هتمت رشا لاف ارعالا نبا
 اًرضمدمد بهذ قاسكلا نعدسعو أكو رو ةهعمزغ ءاطلانارطن بكذو اردهىاارشخ

 هرطناو ةريشاو عدلا لبقو  ةمعنلالامقحاللقلمقو رتكتلا دقو طانشئلارطملا (رطب)

 يا



 ا (مصن) ءارلا قرح 3 ءاملا لصف

 و ه < و ه< #5 و سما

 ناذكلاوهىلقو وح لا نط الازم هبلاورصبلاو رصنلاو اوك ةرصملا دمج بوثو

 ءاهلادا واج اذاق ضاسل ا ىلاو ناجل ارصملا سد ذهتلا راضنا هج و رغالد ياو ءاهلانا واحاذأف

 ةمرلاودلافو م ل هام ضاسلا ىلا ةوخرةراخ ةرمصملا ىرهوخلا ةرصملااولاق

 مالسو ةرمشل نم هيناوج 3 تتصف شا مسايقيعادت ءام 5 نمت رشالو | ف صن

 ءاملا شرد :ءاهرفاشمت وص ةباكح ست اورسكلاب رمش تلقءاهلا 2

 سوعو تسود م2

 لقايو ن رمءام اهر اشم #2 م يي ايست ةاماذ ىءارلالوقهلُ مو
 ساس# م

 ساد سه ْس س امعلافو ههئلانلا دنع 00 ؟مّدهتدقاضوح مكتمل ةمرلاوذدارأو

 5 2 ضصودس 8 ء وسمو وصمود و 7عو

 0 ا #3 هسيواالرصتدوف# كننا

 اذاداصلا مضن 5 رك نواف ضرار ا ةراخلا اا مهد اذكلاو:رصراورعولأ

 افلا هديسنا ناودلا ارفاوح عط ةنةراج اهيف تناك اذاٌةريصي ضرأو ةيسطءارج تناك

 رعبا تيساييولاو وطب طال ا ءارمجلا ةمبطلا ضرالا

 لاق ةذاشىلوالا رشي و اوت ةربتسلا كاش هفصامل "اك ةرمصملاو معأت ةرصلاو

 رم رع

 هس او سمع د1 ه_

 3 رطلاو حلاملااهّمعطي 2 انرصب بحور رمد رفاذدع

 جو

 رج أنبا لاق ٌةرصبلا او ًاريصس موقلارصن

 م ىدسو تل و هم و 9

 ارمصو سانا نم ىف ىَر اكو #23 مصيمىلاتقالن مراتحأ

 ةرعَلاَو ,ريصبلا ءاّرغلا رشا ةلاعلا ةفللاو اضم اوةرصل رداع الا

 اناود رمل, تين َىلاىهو صخ ل نمليحامن اك ضرأ 5 رضا لع نبا لاق و ةقاريلاةراخا

 فاعلا لاق 7 ُكلعلا نيطلاُ ا ةرصبلاوةفوكلا نات رسل ايناس

 8-5 هنملاطّتسا اموه لءقو سلا ةيصبلاو ىَمح هيف ىذا كالا نيطلارصبلا

 لاقيو هم هم هرلا ىلع ميلدتساامو هلدقو ةيرفلا 200 مضرالاب قرلام
 سال

 يصل أ نممهردلارادةمةريصبلاو ضرالا ىلعاهنمُيدَمسا ىو مدمن

 ةريسصملا لمقو هعطقاذا هغسب هرصب لاقي لى رصف ثيدطا ذو ٌراَثلا 30 ع مدوص 6 2

 لاق ركبلا مددريصبلا لدقو هنمةعْلاوه لبق لبيع

 مصاص م 92 ىس 17 - ورم هز 2و 5

 2 يريصلو * سوح ا



 عجب

 اواهلمعي دهاش هيلع ىأةريص:هسفن ىلعةفرعنب!لاكو كفن ىلعة تنل جرلل لوقت

 (رصن) ءارلا فرح ه« ءاملالصف 1

 لكن ال هناسأو هملحروهن دب هب تدنعق هرخغ ائهوريصنلا تاعح تن ناو دهاشلاىأ هسقن ىلع

 مك ةريصبل اوه هلعج ةريصنهسفن لعن اسنالا لب ٌسفخالا لاقو ةماسقلامو هلعدهاشللدا

 مو,ناسنالا ل يلوي ىرهزالا لاق دوش ىا هيلع ري صتهحراوج لوي رذعلكب رذستعا
 ىنعمو لاك مهتنسل أ ميءلعد مشت موي هلوقوهو اهيلع نجاسة ريسصب هحراوج هسفن ىلع ةمايقلا
 هرودسهربذاعم قلاولو لءقو ةخلكب ل ذاولو ىأ هريذاعمّىلاولو اهيلع جامع هملعةريصب هلوق

 نالجرلاونادمل اهلمعب هملع نو د مشي هسفن نمثاسنالا ىلع لوي ءاّرغلا لاك لا راذُملا 0

 كو ركذلاونانمعلاو

 00 ل را ماع ب ريكس اع جولف ىف لكن اك
 لص له -

 0 -ٍ م < ه5 2 2 و ه م3578 ص تت صم

 يل ا ل ل ل 1 ا 5
 مامدب ترصد تح دصقا | نع د عرتل فام الد هب ودكل ثا هه هلوقو

 هيىرلاةرثكل مهلا نعلاوزلابشيرلا اذه معامل ىأْثَيَوقءانعمنوكي نأز وجع مدس نبا لاق

 ىنعي تيبلاريسفتى ىرهوملا لاو نيرون يدمي قدم ارصابلاو تيثفءارغلابهقزل
 مضت نأرصنلا درا حرت ىقْسنيبامةريصبلاو مدل | ىهو ةريصملابمهسلا شير لط

 7 1 10 ىارقنلا نورس هلغتبارلاغب و بولا اّدشاح طا 6 ناطاعنيعدأ اة شاح
0 00 3 

 قوفامها دحا عضوتف بوثلا اًيشاح طاخت اك نازرخف ميدأىلا يدا مضي نارصبلاو ىرهوحلا

 _- ه5 - أ 272 3 5 9 3 5:

 ” اللا لعنزكت ولا ٌةعْشلا ةرصملاو فكي نال يبق ىوثلا ةطابخ فالخو هو ىرخالا
 امكن

١ 
 20 3 0 2 فاس 7 - ع 9

 هيون لوقو هريغو أ نطقن مةقش ىعو ةريصي هلحر باب ىلع قلعادا
 7 ا مدصاص سس دع 20 : 7

 اهريص:ىناربوأ ليلرات ىرا *« ىلعل عافءلاروغلادفرشاو
 م 3 - 22-7 -

 ربصا!نعبواقمة.حانلارضنلاو ارضي نومعلا دس نم باكل انال اهلك ىنعيهدسس نبا لاق
 ١ م8 859 دةممادص سود يود - د 0 7-2 9ع موج موو

 3 2 4 و ه- وم و 0 5 دو 5و ا

 ىلع باعدق 9 ع ٌداسكلا نعىنامعللا امهاكح هدلحد درمصل وده هرصدو هظلغءوش لكرصل واهظاع

 ىرشوملا هيجرخءادوهو تاضعهدلج راض اذارضملا ب وضعا: الفنا لاقيو هحولا دلح 1 - 2 58 هم 2
 ةثام-ةريسءامس لكرصيدوعسمنب|ثيدح فو ْئث لكم فركساو بئاحلا مضلايرسصتلاو 2 مو َ ع 2غوهص 3

 اعارذنوعيرأرانلا فرفاكلا دن مشا أث يدا فو ءابلا مضيوهواهكمو اهلطلغديرب ماع

 بولو



 ١ث (رص) ءارلا ف وس «* ءاللالصف

 ءمص 8سس

 ةريصملاو هرطاخو هر طق ناقل ارتطكاو كطلا لذ لقاو ا

 لدقو صالاٌقسقحتو نيدلا نمبلقلا ف دقت عاام مسا ةريسصملاثدللا لاك فلا

 سابعا ثيدحىفو فارعالا نا نعهّنطف ىأة راض هللا ىعأ ب رعلا لوقت ةنطفلا ةريصتلا
 03 .٠ ىمأ 2 ىو ىو ا ع هي 2 2 هاا« 1

 7 اصدق نوباصت مم ا ىبانح داو هلاولاف مراصي اف نواصت مشاه ب انمها لاقاملةبواعمتا ا

 2 و عود

 نفلمحأ اونامعشي ذ-ىفو نيقيريغ ىلع أ ةريصورتغ ىبعو دع ىلع ىأ ةريص) ىلعكا د َلَفو

 او سانتا متم ياللا نال كغ م1 خي و ناقل طة قرم ل نادر ل
 . 2 2 . 0 مال ع

 3 ع . ع لا 1 و
 نأتدارأم-ماالضنم ةريض ىلءاوناكممنأ ىعيئذالنيبتسملاىًاروبجاورص.تسملاوليتسلا

 ريصبلم لاو ىنايعللا ن نعةدابعلا ىفريصبورصتوذأهناو رارشالاورامخالا تءجسدقَةق ةؤرلاكإت

 لاش ةربعلا ةريصبلاو زا تتار تقولنا تاره اق اضن اهنعاملاعىأءاسالاب

 ع د هد 2 ا ع

 دشناو اهبرشعتد رعى ده ةريصن كلامآ

 نب راصنانلثو لا نمنع لوألا نينهاذلا ىف

 2 9 ورس

 ماعلاريصملاو ةئاورش ذاع تر لل هتان معلارم مَدَبلاو ربعك أ

 ساعا ل 2

 معلانريصت ل جرو حاضيالاو مدر هتلاريصتلاو فرعتلاو لماتلارم عك ةراص:رصندقو

 نمؤملاهيدير يدعو أل اق ىعأن اكو ريصإلا نالفيلا انيس هذا مالنا هيلعهلوقو هيلع
 اظل نم نسح ارضنا ظفلىلا وتلا ىلا بهذا. نأ مالسسلا هملغ هنأ ىدنغو هدم تنبا لاق

 08 مم وع ست ىهم 3 صد

 نم ايام نين رصمتس اوه اررصسو ى عاالا نمريخريصبلاو ةيواعملوقىلا ى :رئالاىمعلا

 لير يذلا قتانمتلا ةريصملاو راسا ناك اذان دوه سى (رطتشاو رشوريخ

 كلذ ى عل يلدلاو مسهباذعهتبقاعنأ موا نيمتدق موون مالى اني رصمتماوناكو ريزعلا

 لعفام ناكهنعمهاممامةمقاعمهل نيستا نواظي مهسسفن ا اواكن كلو مها ظل هنا ناك اموهلوقأ|

 مهتلالضي نيسعماوناكل دقو ا ا نيرص.:سماواكو الدعم

 هاوقف شةخالا ل اقو هانا هسهق ضمت وار صتت للا زم ادرمصتو ةريبصباذزاَصةَراصيرضتو ||
 ه 8 5 و28

 لاك ترضب أى أت رضي اللا لاقو ةريضملا ن هنأ واعلام تاعىأ ةناورصس لانه ثرضت

 ىنةمصودم 7# ه

 ىأ كارضدالسقو ”ىلارتانا ىأَا ارضنا حزن بنتا لاقاو ا :

 هلوقولاك ديت هز هبل ةرسباوأعجا ىكو قانعللا 1 نع دهاشلاةرسقتلاو "أ تمل

 ةرتضتلاوهناسنالا ناك دش نا نان عمل دس نبا لاك ةريتصو هسفن ىلع ناسنالا لب ىل اغت

 لّومتلا ىلا هذ امناهلوق
 بطقلاو لصالا,ادك هلا

 / ةح مأ لهس



 (ٌرصِض) ' ءارلافرح يب ءابلال ضف 1

 5 محا
 فيطالاوشو هب طب الرا هبالاو ىلءتدي فيكن هلعب نوطيحيلو مل نوقواخاكردبال .ةلخ
 عوفدمريغف )سو هلع هنأ لص هللا لوسر نع مصوهب ورلا فرامجالا نمهاج امام ريا

 ادهوهتقيقحةطاحالا اوءوذلا كارداهن « الاهده عمنا اهعفد ىلءلءاددن ' الامهدذهفف سدلو

 ىذلا نآرقلا مكءاجدق ىأ وكبر ندر اصن كءاجدقىلاعت هوقو ثد ا |لهأن هذم

 نعى غلجوزعهتلانالكاذررض الع ىعنموكلذ عمت هسفئلفرصت أن 3 "اصيل اوثاسلا هرف

 لو نامعالا ةريصن ىلار دكلا 5 نمحيرخاذالجرلاَريصنأ كار عالا نا هقلخ

 "وزود سدو بو ”وض 7 هو

 رص /ناواهرب اضن ىلعو + جيوفتم لك سأربرضن ناطخ
 ديدش قيدحتب ارظن ىأارم مدامارأ ديس: اهرفك ىف ةرصت غناواهمالسا اه رباص» لاق

 هنمّولو بوقعي ب هذمرخ الاوبسنلا لعن وكي نأاماو. ٍدْئاْرلا حرط لعن وكي نأاماف لاك

 راونيلوذىأ بالو رمان لروهلوق حرت نمرصا:رولاق اهضاوا سم يأ ارصاراسحت

 لافو رص ديد مآ سيرأ ىأ ثم نمتنامتوملئِمتَرَصأ أ نموهور صبور صاب و
 لحوزع هلوقو لوالاوهلوقلاو ىرهزالا لاف هنماغورشما جيلا مما نالف ىأر ثلا

 5 ا ارم و<ولاق ةمضاوءانعمحاجزلا لاه ةَرصْسانماأ مهتاجايلف

 لاقأك ةميضمت :رمصرم نعم واهل ل عملا لعحءارغلا لاك ةرمصبم قا ادوع ءانرت اوىلاعت لوقو
 ةسسو ع و نب سوو 2-537

 نمو مهلنين ىأ مهر صب ةرصيم عم قجساو أل او اًمضمىأا اريصم مراسبتلاو لئاكن :رمزع

 لاقو اهيزكج اولطظىأاببا وظف دمتم ىنعملاف رص مارق نمو لس يعملاف ةرضيمأرق

 © < وو

 ةكّوق ا ؟دارأ ءاّرفلا لاق املوعلاو ىرهزالا لاك . اهب را

 وم د هو

 يعول ةئضم يأ ةرصبم
 لل : رواتب امال قبلا ترتد

 ْف ةراصيتسالاوةححاّبصباو حلا فلابد :رصمملا وو ارض جلع ىأره رصشاجلا شفخالا

 اضعباهضعب ىأرو نابعألا ترصاستن يح ىأ ارصي هبقلو هيذمع تفاريضصتتو رد طارصبو ىذلا

 ثيدح ىفو اذرظالا لمعت الح اشالاهينياش امر دقءوضلا نم قباذا مالظلا لو ىفوهلمقو

 هيلارظانلا هرصتياليلقارث أديرب نين مدَرصِا يف ىأرفةاشهسبلا تلد .رافدهجو هنا مرك "ىلع

 ةالص نه لبق اه رسب ل يىراباسلان أول صبا ةالصانب ىلصي ناك ث يملا هنم و

 راصبالا ىنعانههرصبلاو ءاضلاب مالظلا طلتخا دقو ِنامَدُو :ٌويام_منالرجيتلا ل بقو .برغملا
 مل س مالم قا مساع

 عهورصب ىورفهطبضو ف اتخا دقو ذأ عمسو ىدعرص» ثيدملاىفو ارمي هي رص لاقي 1



 ١4 (رضن) 2 ءارلافرح « ءابلالصف
 هَ مص تا. قص ا 3 0 د سد ىو و و ءو ' 5

 راك اكرقرق عاقب ةماسقلا عوامل مسالا هع دونالو هولبا ل حر نمامح دلال

 اناعزلا نت .اوىو ربو هتساتتو دولا داكوطو رسل نمدنسل يارشراو تا

 لاير اطرشسلاورمَقدملاو ني ديول مهىلارعالا نا رطدلاو
 و مدرع

 س س9

 دة ىداو ف عقوم هوقو دعشوم فروك رمهوهطورب "اطوهو ولالا هريطالو يراسل وه

 سا سو 7 هه وو

 ىهلسقو اهمصشنمفصنلا 0 لا ةفاصلا ريشا ةقانلا 1 بيع ىداوو للضت ىداووأ

 ىلءوادشنأ ناعما رمش و 0 و تا الوت ودع عركلاءتسيل كلذ نيت

 امر سوسو مزمل

 ريطتامسلا ىف ني #3 انابْحُت اك ان 0 و

 30501 ص 7 - دى ه 2004

 ثدنانلاد ركنالوتف ةرعم ف فرص ركل نسور اه ورع وريشب كاذكو

 سفن نما "اك تراصفاهل مسالا دن فلالا: رده نال هفص : نكي لكاذ هش انلا فرح موزلو

 رشبلاو بلغت مل“ اممسارمشلاو ريك ذم ادعي مس الاف لخدتىّنلاءاهلاك تسسلو ةماكلا

 رعاشلال اق ةرب زان ليج لسقو ليج مسأ

 هس حرص اس تت 2م وح همر

 زاقلاة ةيرصقلاقاسسواماوس 5 ىرث ناو تنربالا برست نلف
 سا

 رغب اهيفاخو اهر هاظاهلكء ءاششالا دهاشي ىذلا وهريصبل ا ىل عت هلا ءاعسأ ريالا نبا ) رصب ١)

 رسال نا رصبملا توعن لاك ميفشكش لا ةهصلا٠ نغعهقح ىف ةرانعرصتلاو ةحراب

 كو هوم

 راصبا عجلاو 2 ةيورلا ةساحرصملا لمقو رك ذم هنأالانيعلا

 4 هو سم و سم 8س صدم در 2 وس موي

 ارصصراصر صيةيوبتسلاف هرصل -.لهدملا ارظن هرصسوهرصناو ةراصن وةراصن وارصن هب رضا

 راع

 هرصنا ىاداصلا رك د هملعهنمع تعقو ىذلا,ريخأ اذادرصنأ او
- 

 98 ع مه.( ه5 5 «و<

 هرصدا اضي ادرصان و م ل ل اء ىلا هعمر اذ هرصانو هنأ ار ا

 هماسع © ء ِر__ٍر هد هدو هو < و

 هرصاباوكران ىفذرّبارأ #3 هتاكمتادو يلحر ىلع ىلعلا ةرصن نب نيكس لاف
 "ت7

 - هوس

 لحرو ادع مهضعب رص عرق دعت نمةيلار 0 رشاد هر

 سو وهم د هز ع
 نينيعلابر يسيل انا ىنامعللا كو ءارطل عمو لعاف نعم لعفري رضلا فال_خرصيمريصو

 2 7 9 ه هس و و ووس جس 3س وم

 قو هنقمر هس ئشلا ترصدو ترصيلاقيو ريص_ رص لغفلاو رمال دش اال

 قوراصدالا ردي هناهقا لعق صماو أ لاق راصيالا 'اردروهو راصالاهكردتالزيزعلا لب دَتلا

 ىذلاءىشلا امورّصَملا قة حف.كنوفرعبالىأراصبالان 'وكرديال قلت ألا
 25 ص عموم < س 67 ع

 نعام تامل كو ”انصعارلا اس٠ نمامهريسع نمرصبنا نود هممت ن نمرمصبي ن اسال راض ب

 (١07 برعلاث اسل ب 6)

 لصالاباذك طاشنلا نمهلوق
 وهورشالا نمنسحالاو

 ىحكعم ما طاشنلل



 (رش) ءاافرت «ءالالسض 2
 رعاشلال اه حفلات

 رس 2 3 ه 7

 الالجودبوُدسمانوس قى #* انام ارداترشبا ُ

 اذا دو هقانلا ترسب لاقي بيذهتلا ّمتئاملوأد:ءكلذ عي نيحوهو ح حافلا ةقانلا ترش

 كلذ ققح ح امر طلالوقولاك جاما اطول

 ندب مح او تس

 ماضمس ردح فاوح د ترسب اذا ى وتل سنع

 ارهسأ اى سّرع هلامح 0 للا هلددا اوال ار ارونلا ةلرتا هناي 4 ةرشاسو

201 2 200-70 

 نم ضزالا هو ل عاهازت ارت ١ لا ليلا يشل / :يارط شابا

 ديئخاو ريشا "يذلا نم ةيادلا بنجران“ اللاتي و ريشاسلا هنوخ وح ىشاذاح ان رلارام* ا
3992 

 قريقريش اننا جافديَتبا 5 يني يفارق

 جاخغاثيدحىفو لف هنم نوكيالوئشلك لئاوأكلذكو ا م ىرهوملا

 ضرالا ٌبشاَعت ف رح هن الثالاريطت هلس ريشا و راو دس كات ورمل ناك فنك

 تاسفلاو نالغلامح -و ىبعح رخغاماضي وهو هيطت -.امتابنلاريطاغت و رهدلا ُبيِحاعَت و

 ا بالا طافتالامعدَق 5 ىلسدح وينو يطا "لا

 لاق يْمخلاولامجلا فلاراشبلاو بط املأ ىلضنلارشام و نونلابربطافن ىوربو
 هل ل سوزومت ته

 هراج تام انراجان ع هراقع اميز رع تنان اهلوأىتلا هتدمصقىفىثعالا
 5 ترص

 هراشبل اوتِماسلاَدَب »* اسئل تارو اهتملاق

 1 ا رع 4

 ريشن هححوو هريشبةأ هاو يشكل جرو هجول ريشي رضا هم .ج.ناك اذا هجولايش لو

 رجاشمقف لك اسأ د 3 "املا اههحوأ ف فرعت ءاحر نب نيكد لاف نسح
 هد ضن

 ا
 لضافلاّو ف الاوهمشل اوهواضيأ امهكنفي نسأل مقدقو نيسلاوةزمملا مضي نأ عما الاو

 سمس دس و <

 نسح ا امونوللاوقلخن اة نسملاةيرامملا ةَروُسدلا كار ءالا نبا ريجشلا ىكريىذلا راسا

 سس قت لس اتت سل 3ع سس وس ع

 هرضذوهنس>هيحو الار داو هحولان ركاريشلاو ةريشبةأرملاولبهباريشلاو ا

 سدا هنالففخلالتن تكرقامنالاف هدابعهللارمسي ىذلا كل ذأرقن مدار قورجعوبأ هحسو هسلعو
 درس سدد 0 سس مرو مع و بس سو

 ةقانو هَّمسسح ىأةريسشب ةقانو ىنايعللا مههوجوهيهّللا رضع ىدلاكِلد م00 |ذكيعن

 ةسسالاالو ةعركلاء تسل وتلا ىهلاك لالهىأ نع <-و ةنسّتالو ةلوزهعت سلة ريشي

 فد



 اكل + 2 (رشي)  ءارلافوح « ءاملالسف

 لمةو هلىرتوهمانمىفنمْؤملا هاربة حاصلا اي زرلاامندلا فمهارمش,لمقو .ةسنلبا ةرخ الا

 ةنملا نمدعضومىرب تح هدسج نمهحورح ب رخال مهنه لجرلا نااسمدلا فهارس هانعم

 ا ةراوتانابج ا ويم هيغل ةتاوماقتسما مهلا رولا نيذلا تاكا هعتدتلا لاك |

 نمار شقد ارش مل رق رآا تراب ىرهوجلا نودعو منك ىلا ةنحلابا :اورشناو

 مذا و ربسكسما(ةراشبل اود ةراشبلا 1م تالا ريشعملا و زاشبالا كاذكوك رسل

 رسكلاناذكي تر ف ورش و تفئالا عطقبر بخ رشبا لوقت و نسى ااراشنا اًرشَكدولوعدت رس: لاقي
 و هدوص ه

 : فافخْن,سدقل ادسعاو»ىربنءالافو ىلهاجدي زنيةسطعلاه ”تاقلا# 0

 م ةرس 5 5 1

 لعن عاش مهكر اني العلا ىلا َنيشهاسلا َتاراَذا و ىهجريلا
 سلس  رمسو 9 لم 0 مو: 72-5

 لزاما #2 هباورشياعرمتناو مهعاف

 مص 5 5ه 9 !َ م8 دى »ع

 : ْ اسوا لاو هبه واتا ةنانر هليل لان او باور ئاوعوديو

 ٠ قلاش ءثاسةراشنلاو هيَسرْسامةزاشلاو تالاواطكأر كلانرم شل نسح وهو ىيقلا

 وابو جرمدوج ج7 را 0

 اضصد ترا كلاوةراشنلاو تلي مدا ةيلاروقا انو رشا طلاب ضأن | ا

 ا هينااوا نيس وابدا 0 ضالالا هاطعيأمأ ْغ

 0 4 0 ٠ 5 100 0 كك يا
 : حابرلا تازمشدملاو اضعب مههسضعي رمش ىآ الا كل ذب نو رشامي مدو رشو ارب

 س8

 ترسم حاب رلا ل سربنأ هنان 0 روق فو ثيغلا موو باصسلاب بحل

 20م وسزو لا توزر اوس ءو 1

 همم فا ردود عجبار شا ل موا شوا ارمشتحان رلا ل سري ىذلاوهو هسفو 1

 و هةموو ص مدع سس 9

 ىرقو ارش هللا نا لجوزع لوقو هرمشاذا اًرشيءرَس رد مارشي وةراشي ىععىرش و ١

 أر ةالادجو نم ففلان ”اكو ءاَريسلا تاراشي ىلعهسنمددشملا نأ اكءاّرغلا لاف امد ظ

 ا ةيزاخب ةسااهلعلولاتٌتونتبآم يضع لاقولاق .هنؤلوه هت ناك ةاذنهو رورسلاو

 م دس مص - س2 5 5ر5

 ١ ٍنسح هحوب فرش لاقي قاسكلا اهاور غل ترسب ورش مل داهرك ذي ةنييعنب نابفس ناكو

 و ةو- 3 ع الوب ود

 اج كل .رقأ اذا هزشدا لح زلات و نر غيو رس كريس ىدنعم حاجولا لاو كرش

 و 95 000 -

 ا ةَرش ناةلك اذهل صو لاك ةراشملا نمر وكر » عمو لاق 9: اذار سنو

 ا قار ءالا نبا دموي فقيل 00 مو رورسلادنعطسش ناسنالا

 2 5 د هس هك 2 هد

 3 رس يع دع



 (سشب)) . ءاراافرح ه« ءابلالصق |[
 ست تح مسح هس هم ل لا

 ضمرالاد رشا ثبو اهتدشوا ترش نسح ف صو ةَرسملا ةمدوملا كّشاةدنح ثددحفو ا

 ضرالارهاط ن مافاإلا اع ايدام اهرمشو مطل اطار .اييلعامنلا
 هدم هم هل سى 5ع 2 تس

 مل د 0

 رجالا دازو أ لاقو 0 ماو ديككلا م

 مل اساس ع ع ع ه2 صساص هس

 اعلا ولقمل رمش و. اهتابننم :رهظام ضرالا رس اير الب شضرالا هرم

 نرش سلوق د- او بوث اه عم ناك راش وة هلأ سها لجرلارم داو ركن |

 ل .رلا ناك عاجلا ةرشامملا نعمدجا 00 اعَج جاو شو ,رشاسالوىلاعت هلوقو اهترشد

 رخخاو اهتسمالمتأرماٌةرَسابمو ديما ىلادوعيمعمابيف فكة عموهود سما نمحرخ

 هوفالا لاق“ ةَرساَمملاضِيارمشدلاو ٍلسملامهيىئلارشابملا

 يل انيحاهر رشة م نود نم ا وري بستم

 2 وسلا ةشابلادارأا اصوهورشابي ولبن اكمنا ثيدحا ف و اهاباق رابمىأ

 ٠ هسفنبهملو حال ارش ءابو هنماجراخوح رفلا فةطولا عع دري دقوتًو ماري لح رلاةرمش ل

 أ َيُراوُرشاَق هجوىلاعتدقلا زكى عثيدح فو نيب سيلا مالا هنال كلذٌلئموهو
 تاس همر ت سل ٌصرَعلا نا 27 د ضرع نيقبلا ف رّنالنيقملا حورل راعتسافنيقنلا

| 

 ْ ا مولاه شج مالا نددقو ودا ارشبلاو كيس ب تالا

 1-0-0 هد اح سرع - 2 2 1 520 25 و

 ا رس ببا هيك ينال نعدلكا اريد مدار
 هرم دع - هيو 0 كر و 1 2 تح

0 

 "يون ةدعاسلاك 0 ةنلااو كاران «تياعنا

 ةهورق م دو 8# قل ص ويصح

 مورتماوملا لك ٠ نا نيج ىلع 5 اهحاهو رشتساحوشانتست

 تاب ىلاعت هوقو اهنبا*ىياهاا سرايا ىلع رشا هنماوملط نوكيدقومدس نا لاو

 ايمناوريإلاءالان ىكيالو ةقلطملاةراشيلا 7 قرشا ةشتلا فلوق |وةتوىاصعلا اوقك مالغاذ ع

 1 نوكيريشتلاومدسالاك يل باذعي م هر ف ىلاعتهلوقك ةددقم تفاك اذا ارشلاءنوكسن

 كاتو برسل بحت مهلوق ىلعاذهنوكيدقو ميلأب ا ذعب مهرسشيفىلاعت هلوقك شل اوريدللاب

 لاوقأ ثالث هيفةرخ الا ىف ادلة فرش مهل اعنا اوقو ريشا سسالاو فيسلا
 6 59 م دبرسإل

 مهارشدو نينموملارشسب و ىلا عت هللا لاف باوثلا نم هباورشبامايندلا فمهارسشب نأ هدسحأ

 وق

 الإو ص م . ص دس 8 ص اك سس



 1 (مشن) ءارلا رس ه* ءاملال ضف

 ا
 "م 5 . 03 4 2 ه-_-

 لاش عمج الو 0000 الا ىلع ع قي قلن ارمتملا (ىشب)

 اك - 2س د سد 3 ص

 رك ذملاوعبجلاو دحاولاناسنالاًرّشلا هدمسنبا شت ةهؤرش اماه ورشي وخو شو

 رشا راشدا عجلاو التمْنبَشل مو ًارزعلا لي زتلا فو ىد ا دقوءاوس كلذ فثنؤملاو

 معللا ىلإ : ىلا ىهلبقو نعللشلا بلع ىلا هوتانبلالا مشل اوهتسولاوسارلاةداح

 تتاعبامتالوقد : غاندلاىلاداعيأ هانعمةفشخو لأ لاق ةرشلاوذعدآلا بابان لثملا ف 3

 لصالاب اذك حزرب هلوق ثللا دلحلا 0 رسلان فرابا 0 رخام طا

 املاح رشفودقعملا | 14
 كيس

 عممشواوأ فبين

 ء| را نوُلَشو ىا زلا مض اع تاسثالادلحر هاطظ 5 را امه هدرا ارا لج 1 ظ
 مهاد 1 2 و اص نام عم و8 هصدخسص هم سو ا كج :

 ل نو ميد اهدعب هل 2 نايلوسل ورشي ىلع 5 انررقاهيتتم قوق ىرد“ هلوقامأو مراشبإ اونرمضل

 يعم مه

 اهفذخءاهلادارأ ”نوكينأ اروح دقو رعوةرعور شور رصشك ةرش تس نوكيدق دعس لا

 سنانوه مثار هلا ىلعىدانع 5 اجرت لع ىرعش َتنلآْلا يود ل وقك 1

 2 »< 1 8و صرع صدع

 ارشدهريْس مدالارشدو مدآلار شي رشللاو ع هلا عج وهو لاق راش ااضياهعجولاق ْ

 برعلاع نمحرربنا 5 ةرهشل هتطايذخأي نأوه لءقو رعشل ا اهيلعتسا ىلا هنَرشْو 0

 ا اهنرشلات الو هنرسيت ذخ أ اذانيشلار سكب هرسشبأ جدآلا ترمس! لوقي نم :

 م سرس 2 2 8اس مح سن

 ترهل اذان محلل ىلت ىتلا هيرست رهظاذا رسموهفدالا ترسو هنرش رهظأ

 5 9 سرع

 نعترمُ قام مل 3 دالا نط نمت 0ر1 ةراشنلا ىنامعللا رعشلااهلعتشإ قلاب ْ

 5همسدهمدو ل ع اوم مدسصو< سس هلا م ع ه

 تآرقلا ةمحم نأدارأ مسلو حر شملت ىارستماف تار هلا رح !نمدهلنادسعثب دح ىفو درهظ .

 8 جاو يح -

 اذا هرشبادالا ترث موهف مضلاب هاور نمو متفاانرمشمر يدين منام الا ضحم ىلءل يلد
 هدب جوه“ :

 هحسلل . ماعطلا نم راثكتسال ا نافنآ ارعلل هسقت هرهصملف هانعمن وكفر ةرهلايهنطاتذ#خأ

 اهترسشبنيس اهم ىأا امشِبَبراوُشلار ارش اان هاورعن هلت اديعش هد-ىفو ن ثارقلا

 رعشلا هيف تب ىذلا سأل ةداجر هانا ةيناوفصونأ راشبأ ل عمو دل اهالى غو

 1 دس هو

 ف ةرعملا عمد واكل .ل عجدقىذااوهو هرمسسدم مد هومىل> 2 ىمصدالا اوس 1 دالاوُدَرشملا

 هنطاةمَدألاو رعشلا تدنموهودرا هال ةرشولافهنرشب ودلخلا مد نم تضاف رومالاب

 مورع هرم

 رومالا بّرجو رشا ه0 نر ول معلا ىلي :ىدلاوهو

 سأل ال 1ك 0 دى موو كسو قو ك
 هحو لك ق كمان ةرشدمةمدومةأسحاو لاحرلا نمالماكتاك اذارشممدومنالفحامصلا ىفو



 (ربب) كانافع ء هلالسف
 1 34 ة 7 نا ا هه و 5 -

 ٌضرالا فودساكى مو ضرابلا اهلز ذآ تاينلا نمةرنسلا ئرهوملا اهفونا ىسشت اهتلعحىأ

 و جن)1 | سرس

 رمسلاو ناب رطناراش ةرسب أ هاو رسب لسحرو ششملا ع ةييملاو ال

 حاس جرم راسو نرملان مل هع ,طملا دعا ٌثيدحلا ىلا ءاملارم مسا

 قارلا تيدشأو رستاوهو ىرهزالا لاق هناطو أملا رع ذاراهنالاوهسممملاو
 م نص سس قنص 5م

 اراسدلا اهيف جنني رسبلا #23 هنعضرالا ٌتاْبْتسحمحا اذا

 ارفحاذأر [يوتلا رس 7 ءامااناقب اهيفٌتارّدغلا ىموراغصااراجنالا ضرالا تانب ىلارعإلا نبا لاق

 ءوشاارسشاو ةمواطم ضر قرفحاذارّساو اضيأ ىارلاتس دشنأو فاجوهوارثبهسف

 5 50-5 م رع

 طقر تس ىف لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر حري 0 لاف سذأ نعي د1لافو ايرطاَصَعمَدَحأ

 اجو تر تن ب هصمعا كب وتسهل كسلاو كرس كب .مهللا هوجن م شسمَي نحلاخالا

 يح وجة داو وقنا روسي تنام -21لامو نعام فك | هللا
 ل قرتستادتباىأ ترستيا كبل سوهملعهتتا ىلصدلوق حير م ع ني

 نونلا نورين وثتحاو ىرهزالاءاورا ذك د الا نبا لاق ور

 لللو تيكراص اًضَعهتع 71 27 لا تالا تو و ترمس زو كر ره ىأ ةمملانيسشلاو
0612 

 امن اهاعراش غفصيدسللاقو هاعر

 و وو ه 5-87 9

 ٍبَدسملاىرجاهلا عُّدك برع 03 0 ا

 سل هر 0

 مهودعبرا نسلا لهأ نم مهمسفل :آثورح اويدتسلان م ليج ل قو 0

 مايأ كلف ةعاس مسهتع علب ال فيصل قدنسسلا لهأ ىلعمودير طمراسلاو قرم دب ليبجعزو

7-7 

 حابر تارسدملاو قطار راى عري سلا فيو رايساسلا خافو راسلا

 اهركذ.ثمعملالاكو فصت ءارجت ناك اذا لا رطملا لعاهيومهبلدشس

 و سبصرو ى, جب ى ممول لوس و هد ها م

 سلغمتومءاشالا ةقئاس 8-3 ةرسسءارج سءدلاو| عصمت

 ع 3 2 كى وو

 كرك اررساو 00 ولا يلج
5-0 

 ثددح ىو يمل "لع

 دو 5ع هو

 مءاةرسدو فوزعملا ضرملا ىهوريساوب هبىأ ارو سم ناكودعاقلا ةالصف نيص-نينارع

 ل ا ا دوم 5ك هسد 9 هر < ىو د هو

 اركس كلذ رست ثاكو لو < مي او ماس فوم نا ىذيو لو ماسبب

 (رشب)



 ا

 متةرسابس ى هو راب اهقادو لوأف دوست أ دارأو للا, ىيرفلا تمهاذا ةدسعوأ ْ

 لاخلا كن اسما هيرشاذاقاهتادوماسقل بة, ىتلاةرمساباو اًقيدونوكت

 هنقو 8 0 اب يي ءاقسلا دا ان 0 وا :

0 - 

 عمَّواضٍر سيلا يقذ خوي أر اعبجامهذابت' اورقلابوأبطرلايرسسدلا طلتو هفءابلا عش ظ

 ةدد ولات خطر غرس 1م لدا عَْط هلوأرمسلا ىرهوملا دديقش ىهف ترج اذافأ

 1 (رسن) ءارلافرح ه« ءابلالصف
 0 2 < و و دس قةم 2هر 5

 + اال نيل م مخ امضحاندت د مهلا هيتفاط

- 

 0 مو

 ووهس ممر هم و زوممص م اورص م 2 سب

 لسبب رسباو 2000 ا ا ا هرمشق هبنع

 دك و وس 7 - د وهم دو لم مصل 2 و 2 هرم

 ل ديما يلب ادعم ساما مال

 ىلا مصب و وز -و 2 . ردي

 دع8_سشمد د د> قو قايل دو اهملزان ب باذهلانا ثنا ًادقدمطقم

 رمسلاو ةقالطلا ةمعملاررشبلا 20 تناكف أ نع سالاك

 دوو 5و و ممم و ):ةدسس اس هرم بصص

 رسلاو 101 دلاو درب راهئلارمسباو هريس ةهجو رمست بولعملا"هلمهملا

 فال عمجتنألةَرلاردنالوهبويسلا 0 داو هتضاضغل بطربن أل بقرقلا

 5و 1 5و

 دقو را ورفلا نمنيعوامهجدير يار عونارم د زاحأو مهمالكىلاثملااذهةلةلءاتلاو

 طرشف ثد دلل فو اه هرم بطربالراسنمو بدلا ىلع لكم اهريغي رستم ردو هلضلا ترس

 هما ارسم تيرا ارهسو ار لا راس مهل ب عئبلا فعالا ىرتشم

 ا

 رسملا اماق 3 هربتالواورسبتالراق ها يدل عصئالا ءعئورو رقلابريسلا طلق ماذا

 موس ىو رع

 سملا طلخا دار اًريسد ورمسداو اهييعاسودبراعملا لسويلا ىهنلن يطيل ارا دج اذهو و رقلا

 مونوامرسسلاو ذيب قير عيرمسلا طش ارميا حاس يو امهذينف بطرااوأرقلا

 ووو ه عه

 رمسلاوهقم انءاذاف لدور داو صحا اذا ئىمضإلا بيزا عينا اوت

 س وه دو م. ملا ه-سوج ىوو وى 57 ِ وو 3 0 ى -2و قى هو

 ا امنيط "مشو هولا لسع 1 و ضشرالا بج وزع عنان

 ةمرلاودلاه سلا

 0 0ص هموو 6 و | ست مه سم

 اهلاصنامم١ ىتحءاعبدو 0 ةرسسنو ام يميل ضرابت عر

 ملارمسلا ىرعهوملا هلوق
 تلا تارملا نم اريثك رت

 لصي تح علطلا هيلا لوي
 ىف اهرظنافرقلا ة تسهيلا

 ها هحرشو سوماقلا
 مي“



 000 ا ب ل ل + د قير < 5 < رج ا دا دع
 00 ا وجت 0

 (ريسف)  ءارلا فرح «« ءابلالسف 7

 ريثك لاق عضوم مسارب و

 اهلابحَت راقت ماناطلا قاع د 0

 نوع 86 تر

 رزابلبق رزابلا مشو رعت نولي تاما اق عاش اموقتالةريرهىلأثددحىفو

 دارأ هناكفاذ_ه نمناكن افدارك الاوهتانا اورلا ضعبف و لابجاهبنامركن مة .رقةحان

 ىازلاو ءابلانىءوموآ هج رخأ اذكهريثالانبالاق مهدالي مسااوعسنوكي وأ رزابلا لعأ - 0 هع 54 وَ 3-52 ع
 ظ هلئالوسر تعمم رب رهف أ نعد راك !باكق ماش ورىدلاو ريش الا نبالاق هحرشو هيأت نم

 | لاقؤ ٌزرابلااذهمهورعشلا مهلاعئاموةنولتاقتةعاسلا ىدي نب لوقي لسو هيلعمتلا ىلسص و 0 - .٠

 ىفءاجاذكعولاك  مهتغلي هلاك ذكعسراف لها زراسلا لأب ىعي زرابلا له مهةسهنابقس
 اهرسكسحو 00000 ىلا باين منوكمفاداز نيسلا لدبأ هناك ث يدا ظفل
 ارمسياهرمس ةقانلا ليتل رسدو لاغالا رسما (رسب) تاو رفا نفل كذكو

 دقو رثسبلا كلذ ةبَسرِ#غ ىلع قالا تب رضاذا ىيددالا ةعبضلا لبقاجب راج سوا
 2 هَ

 لاملا "لكل قهتضاقتاذا ير ترسب لاقيدس دم رع لاق در واسم ىيف وسلب

 رع ف وسر

 ظ راسغفف ةحاخلالاطروّسملاو هتفّرسلا اكو ملي أل بق هنرصعا ذا لم ترسو

 : نلتقةقانلا لعفلاب رسوما سمس الس ,ءاسلادملولل لاكن سلا ثن دا وو اهعضوم

 عروس و زور

 ||| ارمساهرمسهتحاسحرس و َلسفلا هطتن ألف ةاَملاَو ةانلا ىلع م-تاللوشب تلقت

 ىئارلل ىارعالا نب ادشنأ اهعضومريغقوأ ماو ريغ ابماطاهرتستو اشرس اواراسنو

 اراسلا هيفي رست « هنعض آلا تاس تصح اذا

 ىربنبالأك ىارلا ىلع نت 2 ىتلاعض اون نزال نوعي قوو تالا رالاتان

 هنا كلذ ىف هطلغامناو ىعارلا ىلء نت ىتلا عضاوملا»ضرالاتانب ريس فت ىفىرهوملام_هودق

 ظ فصوورعاشن | ىلعتسيلا لمق-ليالاريعخ اهيفدل اوقففءاهلان او ىارلاريعذ هنعقءاهلا نا نظ

 13 » 9 29 . .٠

 ش->-ولاراج ىلءدوعتهنعقءاهلاو هنتاواراهسرعاشلا مصواقاو نطظاكسدل اواهعار واليا

 امهوحنوأ نشبت دبل البق هل اوقكلد ىلعلمل دااولاه هنأ ىلءدوعت اهقىءاهلاو

 82 ضد مس

 اراغقلاوَبناذَملا هع 5 هنعىلوملا هليسإ دراطا

 "لكلا رسدو .ظقلاءاحوعطقنا را نأريخأ حرخ نأ ل مقهنعَرفح ىأ ٌتانثلا با طرمسمو 1 وم 4 5: ل ع

 لبقمنبالاه مقلتلانا اوألمقاهسقلاهرستباو

 تفاط



 ا؟١ 1 (نزب) ٠ ءارلافرع « ءابلالصق

 ناعب و نم نيعشنلاىلا وق * ىسحلاف ءاربربلا عا رجب
 5 5 94 دك مع س3 جس

 5ه ةرعرشك لاق هس دل يارا توج كا

 م مءمع

 اهلام 0م ١ ومعان ون 05# 7 رحْنملطانغلاى وفا
 مآ هم -

 مس 5 سمع سس نس 9 9و

 9 وس 8ةس .عسو 7 ولسا

 رزبرزبلا 0 كاب رشلامأ وهوا خخخ 4 |مساةريربو

 ق8سور س

 ربح لكرزب اوربا هديسنبا لاق صف سكلايو رريلاو رْذيلاَن هدو هريسغو لقملا
 وتبو# 0 ىز 2 هرم 10 ة طماع 2 هد ص سو

 وقبل يبل تمراغسلابرطاوولا هنردنو ةنر رب لاشن و هرديار زبر زنو تانشلل

 هذاوئ در نراك ااملاقت داولاريثكلا لجراروريلاو َماَعَّبَلساَر لا لمقو اههشأامو

 ٌرّرلاَو دالوالارّريلاو اطاخاَر ملا ريسلا ىلعةيلصلا"ار . لاو دولار ,ثكلا أ ارملاءار ملا

 0 عجلا# عجرب ريزان اة + ورسكلامالاءامصفلا هلوقالو بوق_عيلاق لبابا 1

 ههطع ةرارباصعو مرد راسل 3 رمال بلا هفكرَردسفلا

 عسا 0 رزاسلاو ةَدِصَقلاوراَرلااصعلللاسقي ديز وأ
 03 دهم فيو 1

 0 ع 0 35 رازتسلاو ب ل الاب كبي ىلا ةيشدلا ىهوتتصم|
 موس مص ساو سا مس سامع روم 0س < تنم | نوم 2عد اي 3

 ىلا ىرالفموملا لكتنم * ىرزاز ارعوامفن اددعو 5 اهلاذاعجب ةردسترقادق
- 

 هس مم كه

 لاق ءاسعقىر 3 0 :و اهعض ومقاه 7 ددسو "هل سقةردس

 و وضاع هم ر 7 ماس كك هم<

 حوددز ,ءاهماراماذا 3 ودب كرر زعلت

 و ا

 ديريثأالا ةرعلل امفصونو 2ك رد الف كلذ ناك اذان انا ريثك د 2عىر ربل مقوأ

 ةيشخلْئمرّربملاْللا ءاملافَبوثلا هرب ىذلاامهالكرر ةررامو ا اًصقلاررممو .ةزعوذا دبد

 ىذلارازبلاو قدي دااراستلا نحرك ىردوتلا ءاملافتايثلا هيوم نيراصقلا

 رازيب عجة رزاسلا ىره وحلا لشدامهالكورازابلاهيفلاقيو روصنموبأل اك ئزابلا ل محي

 تيمكلا لاق رازاببّرعمودو

 اهيراريب صراعت رو و رامغلا اهيا لا

 ىَرْربلا ىرعزالا مهمأىلانوسشإ نرعلا نم نط ىررلاوبو نلعل ن نع طْضماَوُرْسَرَربَو

 ىالكلالاقلالافو ميلا ج'ااذاٌلجرلارْرمتو بالك ن برك بات قل
 اق © © : وز »رو صوص

 رزاس : ةرعنمىرزبلاوب #3 ان”افانملع مر معحاماذا

 اذك ةوهس بونك هاوق
 توبفن توقايفو لصالاب
 ةدحومءايفةهتم ءاض

 ةلف 7 ةانثف نيتموعضم
 عجو اولا دعب

 را

 ىامكعستملا ناك اوهو

 (ه برعلاناسأ - 11)



 ةسدع © سا تن مسوس 5 5هةور

 رد نمو ربان مىلانأت سلف 3 مهرادر قف تاج ْنمُتْدك اذ

 لا 100

 ىببامسأ ىلعنالذرب و امه عماري اًرشوهلعربا ؟م-هلوقنمربا لاق

 قاملعر ًادقن الف مضانث لاف ياتو تاو رنا طوخ فو مهالع

 عا رلا تا نأ ريب اريل ا فار ءالا نبا هياعصا نمادرغتم بص !لح :رلاركنأو م ون عصا
2 

 َترلخلاَّنيللا هلعٌبصي ع هرشاو جو ةعينق نمهعزتي و بحاامهنم . ثمة ليتسلا ىلا عاجاذا

 20 َء
 ىشولاق ذيع نموت اوركل ديدقا مز نار الار قوصن عقيب

 يلا لق هيما 0 درا ةماعلا بالا زكر ريلاو انردتعادقو ةريدغلا

 02 م 8ع

 رخام او تاكا 5 نمابح ظعا نيرا ةغشحو ا لاقو ولاحوهو ٌكارالا ت6 نمرهظدام لوا

 2 اك 0# وم

 ةددحاولا كلل ال: هدوةنعو الملق ص#ملا نمربكا ةيْلُصةريغصةرودم هم هو هنما دوقنع

 مير جم 3 -

 الا ريرعلا لك الل هين ىأَريربل ا دعصت فوط تي دح فو ةريد كلدعسج نم

 ىلذهلالخأملا لاه ةطْيلا
 و ذوو - مذاق < >

 ٌرونُكمريلاىدنعو يللا قرق 5 ميتا

 و
 لاق 35 هتادحاوٌةطنماو تلا مهلوق نم مص اريل اديردنب لاق مهدت ارديردنباهاورو

 و و 27

 رو ريلاو 1 قدرملاهزّوجورارب يلا صارم تورم لان ىدارطاال

 ناك اذار جروح امص لبقو ناسللاةبطاومالكلاةرثك لاو ريا نم مشيشمملا

 ةربربهمالكف ربرددقو ةمقتمالب مالكا يثكلا ىربربل اغلا ىهاذاربربدقو كلذك
 ر جرس ١ ع

 مركى بعث يدح فو ران وهفرترت لئمربربدقو كي ممالك توصلاةررلاو رع ااذا

 اوماق عنسماف هر اوانزلا ليلحت ىلعنامالا نياك اطا |لهاذملا بل طاملههحودللا

 9 ساق رص 1 سعال لس د 9 و سس

 ءاوللادخأف دحأ ثيدلح هنمو روفنو بضع عم ا رمت

 د د, مساس نس 0 0

 لاف ن العنب سدقْنب ردو نم مسهنا لاقي سائلا ن هلت نزوة ضتتدوس الغ

 عصارمر بدشللاماو ةيعللاما مق“ اهلا اودازمونمتعاججا رار اذهف.كىردأالو

 4 وداد ة مس مم 9ع

 أرب رءاملا فاس ةلرانربولدف تنحل س لا 2 اهتفدح تت شناوىرهوحلا لاف

 لاق عضومريغصتلا ظل ىلعءارترلاو 03 طامطغلا ىف نيران رببىورا * ةيورلاق ثتوص

 ْ ايلا رعلاالاماعطانلامرتت الاثددلاهئمو ننال مان حليو دوسااذا

 0 . 2 د ت5
 0 ار مااوصت اذ هىفبلغبام لع رارب هتحاصا لاةنالو هيوينس



 ىارعالانبادشنأو ريدا َيئمطموهلاقن | يا ل هو

 هانعم مهرب !برعلا مصْقَْ لاقي و ةيدابلا ب رعلاءاعصق نمهتعمس امو نيداوملا مالك ماذ قو |

 ل ريلا كر ا هككسم - ع رقاق لا 0 ريلا ||

 0 مر) ءارلا فرح هي ءاملالضف

 ٌّث و
 ءاعدرهلا كار ءالا نبا نع ىره :وكلا ىورو يوظف ولاو مار اركساالارلاو فعلا ىلا

 نفعل: هلك اربط ر باو مش نامل مالك ةيسيطتلا اهفوسلا وغلا

 رهاظلا يملالاو ضماغز 3 وحافرملاو وأ نمذخأ هتينالعهللا لصأ هتريرس 0

 هارب هللا صا هلناوح 0 لضأن هدروو نونلاو فلالانامههلا ةبنلا ىلعناتملكلا ناناهف

 نمدلصأو فلاعتصءاعنصقاولاف مِبَسنلا تادانز ازنمنونلاوفلالاو ةينالعلا ىلا ارم اولاك

 داوفلاربلاو هعيصفو مالكلا يدق نم سيلو ارصصلاو ربا ىلاحي اذا ينال حب رخ هلو

 هرمحا اواو ةودلاملعجأو 8 وذو هنمبلا َناكَمْسوُحَأ ١

 2 ذئسورشلا فاورعاورملا قاؤرأ ًاناود -عاكلذكو ادرثك مولا أو هداوزك لخرا لا 7

 شب 0 نب نيضرألان مدي ريسلا 1 رصلا فالخ تفل ريلاو هعضومففاو أ

 نكلا 62 لاو هلبق ىذلكرتفلابىلارعالا نيام 3 ركاذكربسلا ىلا تسارع اهنا ريلاو

 روصنموبأ لاك ارب ٌتحَرَبوا ربت ساج برعلا لوقت ةركشلا ىفيلمعتست برعلاوث دلل لاق

 رهظانعم اجلا لاق رّصلا ورلاقداسةلارهظىلاعتهلوقو اًراد ودم او ريل قيهدعتأ

 1 ضرالاّيريلار ل راجنالا ىلع ىقلارصلا ند مىفىأر هلا ىف مَع اوريلا ىف بدلا

 تف ا كراربلا عمجاو ءاملاهلااهنمّبرقريلا ىلا تناك اذا رب ى مو ريل دوسفملا

 9 ردع 1 د رمع لتشمل «نهلا راض تنتاك ريلاتيلعفنز رو
 ره سس 25

 ا

 قا واعتاوق عاجلا يبا رعالا ناو رعشودسسع يأن عٌثيربلا ب ذسملافو

 م نو 2-9 5-1

 يملا دارت 3 17 0 رشا قرم

 رص رع

 سرقلا فرعتأدسأ نمل جر لسد بلاغلارملاو هسلغىًهملعرب 1لاقب نوملغي ىأ

 فتابتاذاعنا اذ اوحلاولاف فرم ىلا نمل ذاوما فرعأ لاف تجاا
 تدع

 0 لاق و ب 2 بسلا اذاو بعلجا د:قاذاوٌبهلساادعاذا ىزذلاريعلارهز راو ريسلا

 كفو ىلإ ارعالا ناد 0 اًركميلِعَر ًاوددس نبا هريخوأ لاعفبهرهقاذا هرب

- 

 نكته وجمع



 (ررب) ءارلافرح + ءابلالصف ا

 ٍ ع : : ْ 0 2 1002 مه و 3 5:

 اركب أش ي دحهنمو هقدصىاارارب اورسسكلابا رب يذل اوهعسف هللا رب ثن دا ىفو هم

 ه و هس
 5 تهم

 ترب درعسولأ مقلارار راهن عشسبانزمأثيدللا نمو قداص أرب الو ندح رد

- 

 ءالغلا.هتفاك هيلع ماتو اها هتفاكنأ كلذ لصالاولاك ُتَععاذا همس

 ات ل ارق لو لاق

 اماعفاماعاشرب ا د ارم تاناعوا اهريك

 2 دع د 2 عاق

 0 دبي لاو ربو هربا ارسكلايىدلاوٌتر ريو 1 او قوُمحلادضرعلاو

 8 5 مع م وو س 22

 مهضعب ركنأو عاركن 0 نييلامدقتامت- عري 0

 نبالاق اهيفنوُنقديو يلع مكتوب نوكتى أ مكي راباف ضرالاباوصستددحلا فو 9

 ايفووكح ةلخ اهنمنا ىنعياهدالوانةريلا ةدلاولاكمكملع ةقفشم ىأ رب مكءاهناف هلوق ريثالا

 ةرثكلة رب اهات ريرغح !لاسقفتامان مزمز ثيدحف و مداعمتوملادعبابيلاو كش اعم
 - 0 ةيو 2 3 ع اس محا اس اقت رع 1 3 0 1

 لاقو بن زاهامسفدر عت تناك ةأ ها َمئاَررعهنا ثيدحلا فو اهئامّدَعواهعفانم
 ا 2 0: 0
 تاطائأابيررأ 1 ارومآت» أرأ از نب يكح شي د->قو كلذ هركهناك اهسف# ع

 م مه 2

 2 مصاص م

 ةرربلاراملاعجبو رار هللا عر ىلاعت هنا ىلا بّرَعَتلاو ساما! ىلا ناس الاورام
 عا و قع لس م

 وهونيدلاولارب فثيدحلا فو ةرابواهداوةرب ةأسغاو هعطب ىأهرريسي و هقلاخربس نالفو

 00 0 اولا وهو قوقعلا دخل هالان منن قالا ق-وامهةحفف

 5 هرفسلا عمتار ةلايرهاملاْث يدا فو دابعلاوداه 3 اوءامل ا وهورا رب اربلا

 اهراَقواعرارت 2 عااهراربا 0 ”الاثددحلا ىو ةكتالملا عميأةرربلاو اركلا

 سانلا لصاذاىأ ميفمكحلا يب را «كرايخالا هيج ىلع اذهريثالا نبا لاق اهراخلامأ
 ىو و 8 مح 9 وع

 نونوكنتاكرخ الا هثيدكوهو رارشالا ميار ةواودساذاو راربالا مديد ا
 وه ملاح رورس وروعه ا تو

 0 ا نردجت هتلضوارب هن ةيزاربو زلاوعو نهج ريهداعرس هللأو مكملع

29 

 هروخ فرعيامهانعم رب نماره فرعي ام نالفر تلاد مديرو ميلا اوطسقنو

 3و 2 ع ور هد

 اهبم-شت ةسودوأ تاغللا ضعيفةرأفلاربلاو 7 رونسلا ارهلا لمقو هريس نهتم + نداكأ

 اهل روم ,رهلاق ةريربسلا نمد هرهلا فرعيام» انعم ل سقو هعضوم قر وك د موهو

 قرص و

 قوسرهلا سنو لاقو قوش لا ارهلاو فطالار بلا ىرازفلا لاقو ىّرعملاتوص ةريربلاو

 فل ءاعرياو ناكب رضى أن هيخ لكل فَلا كارعالا نبا لاكو مقلاة لاو غلا



 نال تا

 ارش اروربم هذا ىلع نوصل زاجل لهأو نأ ارامضا ىلع عقرتع ار وحاماروريضو

 اللا (ررن)  ءارلافرح « ءابلالصق

 م مم ادن ع 9 5 ماجر ماو

 راق تو #* انساني طخ انه ستقام
- 

 سم < 2 2و 3 تيد ننس رع 2 و تن ع كن <

 َُ و قّدَصلا ىلعاهاضمأ اهرب آو ٌتقدصاروربو يل نب ريو رق هع ترو هعأ لا دقو

 توماس دقتو فامتيقا تاقسوركرلاو ميحرلاريلاوههّنازيزعلا لب د رئبلاى و ف

 فوُطَعلاوهورألا تودرملا ىلاعتهنتاءامسأ ىفريثالا نبا لاك مركالافطلاا محا
 2 8 م ع 5 34 2 5 5

 الخرب رابلا نود ريلا ىلاعتهللا ءاس | ىقءاجا اوىعءعراملاوربل و هعطلوةبب واكل

 الد ا دب نع اكن س

 ىرهوجلا فئلالام مولا كده ابا اولاع اذاف هر افلا لاك هللا هرب اورب اواروربواربربو

 ىو و ةهمسود وو هن ع ح

 روحامرورسءاعدلاىفاولافو هلثمنيملا فريلاولاق هلق ىأ كلل 7 , ىفدغا كحل رأو
 ودهم د مد 23980 أ

2 
 ةنامخال وبذكال وهنسفةبُثالىذلا رورعملا عببلا 3 0 مءيثدطل اعالىذلار رو ريما م

 34 8 0 وقص ع 2-5 1- 29

 رمسكلابا رب ريد ميل اًريوار ورب رب حر و دعا هند رالف اير .ارقاذئالفريلاقيو 1
 دة عمو عر

 رورعملا يحاول قصدت لوس لاخلا ةررحدأ ثيدح فو هحربو هحهللاربو ٍ

 وهلمقو ماعطلا ماعطاو مالكلا بيطرو رملي فة نايفسلا ةنحلاالا ا هلسل

 ةيالقو أل اقو انا اورسكلا يارب هر 5 رب اودحمتلا رب لاعب باوئلاوهورلايُلباةملالوبقمل 0

 201 3 و4 وس

 يمص 7 سيل ٍْ

رو در رب موقن مرأو 0 فيلل مشبات
 نسا نعكو

 كلذك امس كداو ىلع نأ لاو ءانمالا و الاعب مالا هامسامتا لاق هنأرع

 نآو غلب اذا هو زب نأوهعما نس ن أهدلاو ىلعدلولا قمنا ق>كيلع كداول

 20 م 0و ترص 2 8

 ثتد د وذو أ لاك تح رك ىأ ان أف تررعت دقلاقيو هيدأ نسح نأو هع 5

 ريف ٌّ لوح انك تتم و 5 انتج ف تر رم تلاقف
2 

 2م ومس - 3 ومع 2 هه

 كىورو اذهلوقبالوبغو ىدلاوتر ريو ىب مدقثر ريرجالا ايوقوانيس فتح أ ْ

- 

 - م و

 لاقو «رباىدلاوُتْرركاذكو تربو تقدما ميصقلا بات سامعلا كان 9 ءىرذدملا

 يبس لع وقود هل

 ىلكل اروعالالافو ىعسقهّللا ربو ىعست مسقىةفتر ريدي ذ وبأ

 باسو ةج - سو وس 5 و مج

 انسمستمهسلاانر رباك نلفت ايت
 2 -ٍ م

 ماذا هثنحب أ وهملع مديقأ املا هياجأدنا ءانعق يأ [ ماقد ةحخل ونالفمسقنالفرب !هريغلاكو



 تيفال هجرربوهلوق
 ها معو

 (ررب) 2 ءارلافرخ « ءابلالضف [1

ي نآريلا نيبال راو ةعاطأل و
 هللا نمآ مولان و نرْلاو قلال

 نعربلا 0 سلا هب وببس]وقو*وهدس نبا لاك ل نمكْنسربملاَن -كلوذاوأ

 سل رابسناو 0 : مىرمص ف اضملا فذ نالدوج أ لوالاو جنب لاك هللان ن نم

 أ لاقباون رمان مىوربامامأو لاك رودصلابه_:ىلوأ زاعالانعاستالان الا دتبملا 0

 ريسلا نم سلدب ريرغسما ىف مايسصماريما نم سمل ل وقيل دو هبلعهللا ىل_صهللا ل وسر تعم»

 نالاقيولاق ىدناهنعداكح غو سيالذاةوهواممةفرعملا مال لدنأ هناق رف سلا ىفمايصلا

 هنأ ارقامذوذشلا هريظاولاك ثيدالا اذهريغ مسوهلعهتا لص ىنلانعو ربل بلونبرغلا

 فيصلا لبق ن تاي بئاصمن هورتكت امي ورُك ”تاسلاقب لاق ىمكالا ىلا هدانسأب ىلع ىلأ ىلع
1 

 ىدهي مي هناف قد صلي وكم لع لسوهملع هللا ىلص هلوقرسفت قرع لافو :(يسلا ف ٌتاصتم ضع

 لاق رار هضسياتو حالصلاربلام مضءبلاقف ريلاريسفت ىف ئاذعلا فادخا ريلالا

 لوقيثيح قتلا لا دسسل ل عجولاق ا سا لعأالو
 2و يخل ا ل

 هايعم «ديريضف مس رز « رعاشلالوقافآو لاك 3 قس لا نم تارمشمالاريلاامو 3#
 - و

 مل مامر اسال نال بوزعااوقد ب طخ

 رولا ةرخ الرو تاو م وىدهلا ن دعا لاعت و لزامت قا 0
 92- لح رمرص سل 2

 اةلضاذازعب هنيعفرو ملصا داريبربو هيجروهم ركب امه انل هنا عجس نسا ىفئادلا مج علا

 ع9 تسع سك قع سو سا ماد 5و م هع

 هلوقدتمو هعبطل ىا هيرريس نالفلاقيو هلصواداريسهجرربو ثنح مو

 مو همس ةذوم م
 لاهو ريلاردصملاو رارباوةدرب موق نمرابو هتبار ةىديربل جرو «اكن ورجعت يلف كلريف#

 سورس و 9-8 همم 1-0

 دار هللا نم نمر 0 ناريلا يارد

 20 ل وهم و 9-_- و 1 يه

 ةعاطلاو دريل قاكتمالا ثيدح فو ريا قال ا ما

4 

 نود لا اوراصنالا اوشرق ناك فو ل ماسلا نمسلثيدحلاهنمو ةدابعلاو
 زل و ىكد سد جه وة

 كلدلفةفرعمربلا عع عمم ءادربو ثكتلاور دا نود ست ىلءلعحاعءافولا نأ ىأ مالا

 ةغانلا لاق راج ءركذ دنسوثد اتلاوفي رغتلا هيف عمتجا هنالفرصيم



 ال6 (ررب) ءارلافرح ه« ءابلالصف

 20 مسوين هون وس مووىكس 0 هم 5 3م

 ويصل موي حاوارس كي الورارم الا عيذي ري ديرو ديو هلامر د ةرادس ل جرو 2

 رذبلا هم ذبلاَذا ىلا ةشئاعل تلاكت لو هيلعهلتا لص ب ذلاةافودنع ةمطاق ثدد>ىفو ريصو

 م ف ل هع سرس اس 9

 5 راما اوسلثيدماقو ةرادب رد.دقوهعوس أمر يطد ورسلا ىدفب ىذلا

 و 5 بص

 تر دبلاش رو اع رذبلا عسر اذملااوسلءاملوالا ةقص فه هجوهتنا مرك ىلءثيدسح

 رووام هالس 92-7

 ىنامحلل ا نعهسعي روهلزنماعطلاةرادبو همك فو هتيشفأ ى أب ويشاردس اكسانل اني مالكلا ْ

 اك سس 0

 لاق لزنئأرذ ماعطوهول الا راذلارعثك ماعطلاشب و

 هس يي سا نتمع هر ف هه

 هرادياهل سلءامدج د ىرئامةيطعلا 3

 و دع :

 نويوالدتار رمصاوريغتاذا"املارذس ىمصالا ٍ

 مدس هم نس يمص 7 2

 دش - ” ايءالدلا ىف 00 21 اهش رع 3 رءاوجةمل مايلق

 م

 ةفشح أن ءهدهد .رواىأ الجر هتدجولا:الفَّثر دلو رس الاربغتل ارب لل !

 دس هوم د مسودك-ءو هس ح ْ

 ةرادو ةرديةرد»لل-رو ةيفاوأةفلو كمبيوتر هلا لاق عابئارب ذبوزيش ريتك ا

 و تس 9 0

 ةرعرشك لاك فورعم ءام لءقو شومر و مالكنارثك راد

 سودو ساكت 7س #8 _ةهادمص 2 سمس و هرسس 2 ةهم9353 هس <

 ارمغلاوردب رانؤكادانازب #3 ناك تف ءاها اوماهللا قس ا

 اعدواهاوما هلوق نماهل دبا ل.ل ديهاسءامسأ هلك هذن_هى :ربا لاق "ةكع ران[ اهلكمذطهو
 , ةتص يت 0 “هي 3 3 "كا

 ر ديالا لعق ىلعءاممالا ن ل حمو ازاجتواءاستااهينيازاااهلدادي بوشر ش

 و 9 و و - 1

 مساوهو مشب و ىاريعوهو سدا تان ا مشو منيب أ مسسأ مع ل عضو نس 0 ارثعو :

 بعل 7 كو عم وه 3

 هرم قب راحو مطول دب لدمو ىرهزالا لاك اب دأعضوم مسا ّمكو 5 ةرصش ىهو ئمعأ ا

 فافرلا ارش ة داعم كاجو اوقر للا عدبأ .6 عذب مهمالك ىفاهل لثمالو لاف ْ

 لاق هملطت ًايثرداستت ضكراذا ترعب او ليما تر رع دبا عدمملا وبلاك دّدسسو قرفن ىأ :

 معو < هموص هلا ع ادع م الق“ سر و وسو ١

 ترعذباني-حرملاع ودعت اهل #4 رصانز :رعالو سقت افا الف ثرملانيرفزأ]

 دسعو ا دشنأو ىرهزالال اق :

 انت سرحو حج ص سس وس قص ةتاءسل ه5 قدععو م تم م

 امنع قاع ىلع ةيانضع 57 املاك ترعداوال الش تراطف

 مه م صاع 5 اتق سدح . 6 سعه

 ههه افرك دو اوقّوفت اورعدباوموقلار ذأ (رقذ تالفح وتقر 2دى اترعدا

 مم 0 سرس و ساه سرعو

 كداب مس هعضومفروك ذموهورذ مالو :قّرفتامدانعمةغل ىهوهمدرقدءااخ

 لصالا فوهح رملا هلوق
 ما هررحو هل ههملا ءاخاب



 “ا جل نو ا دارا ل نما ومما هو كو 1 ت١ ماجا ميتال نينوي 70 ا ا 0” 2.200 لا "د نجل 0 ك7 1-5 7 ل 0# 55 0/١
 4 001 ا 5 - 7 ١

 4 ا -

 (رش) 2 ءارلافرح ى, ءايلالصف ١1

 كير مسانأرقاةروس هع تاز ملاناثددخلا فو قالتامةّدشا لمة ىأ هلئامىئءبارو 2
 - 4 ا 14 .٠ و سهو 5

 رداونلا عضوملااذهىفىرهوملا لاق فاتر وامر لاف رداد عر سو هيلع هللا ىلص اهيا

 تاوصلاو باوصيسللوقلااذهو ىرب بالاك قئعلاو بكت نيب ىتلاةمعللا ناسنالا نم

 راهن عار صخو رشالاردسلاو قئعلا وبكتملانيب ىتلاةمعللا ةردابعجسرداوملا لوقينأ
 د و-

 ردبو ماعطلا هسفساديىدلا عضوملاردسلا ىرهوملا 00

 ه-و 2و- سدو د هد

 ا هيمو اردبىدب لح رل تناكرتب ردي عسا لاق ثنؤويورك ذ,ىرهوملا لاق هلمعل ا

 و و و 5س 3 4

 هاك ذلابالتابنلاور ةبلاوعرزلانمحر خيام دلاورذبل شر لحجر مساردب و

 اذاتابنلا عجب ردسلا لمقو ةعارزلاو عر زال بوبحلا نملزعاموهل.قو نينقرو ىلع مادام

 ا لبلاو راذب ورود عججاو رن اب راو ل مع

 ادي رد ضرالا تربو هلي درا و 5 |وق ىعم ىلع روجر ردصف

 رذبلا ا نامل اهو نار اعمل ال اذ فما هكر نوه ىمصالا لاهو اه حرت

 مه ارتي لكلا هقلار ذب و هقرف اردبىشلار ديو ءوسردبل:الؤهت!لاقيو لسلاةراَدبلاو
 ىو جه صعد مس سو ا هم هو سو

 0000 كلذك هلباتقّرفتو هجو لك ىفىأرذيرذشو ردبردش موقلا قّرغتو مهقّرفو

 9 هوو ظتوو

 ٍ لسانا ىرذسلاو قيرفتلاىلا عجاروهو عرزلاو هىذأ ارد نملمةو كلذ ند ىلعف ىرددو

 راس اكن سس و ص كن سا سو

 همقو هت رذدقف هتدسف أو هنق 'رفام لكو فرسلا قهقفت ًاوهدسفأ هلامردنو ىاريسلا نع

 00 لالاردسو نادللا ناس وذ قانا دنا هولا دي 13

 52 6 0 3 1-5 سم سو 5 1 هيك 8

 بما او ا ىدالةرادس 0 افارس

 هجذ 2 م

 2 97 8-2 هام

 0 راهو طا الاه الو نادال 2 نان زمنا ا هقافنا هدب

 9سم م ره ود م و هم

 ثيدح ىو هقحريغفلاملا قير فتءابلاونونلانةر ابنلاو ريديتلاةردسااورعولا اروس#

 59 9 07-200 ومد س تت

 رذابةقفنلا ف فرمملارذملاو رذايمل رذايمريغهنم لك ايا هملولو هنعدتلا ىضررعفقو

 هم 4. ب و اتت

 اناص«فصي لاما لوقو اريد و ةرداسر د دبو

 قم 57 و سدس م5 هسود

 لوطالا ارسلي #4 همادق نعربارذتسم
 3 م

 عنا عمطت سال ىذلا سانا نمر دلتا هانا يدل ردت هلاقف ىركسلاهرسنف

 ماع



 1 + نة( له) ءارلاف رح ه ءاملالصف

 نامقاريامهالس مشل ب ورغ هعولطي رداس , هن المكلا ىف و نمثلا عولطب ورغلابردا هنال

 اردب ىعنو تملا يداك لابس ملا يرد رد ىممىرهو+الاقو اًمُسَوُمألاِ ١

 قالو هيلعتتا لص ىبنلا نأرباج 5 اهرقماةلردملا 0 ]تع وهماقل

 20 هم 0 8 35 3 3 22

 لاق ' هيرادمنسال ردنا هبسونطلاردملابى عل بهون.١لاق لوقنلا نمتارضخ هيفردس

 272 -جس و

 مهل علطموقلا ردو روديردلا عجو رودمدنالا ردو ةههيسحأو لاق مو هو ىرضزالا

 ردبلا هيلو. ةندلتمتل اردد يبو ردا هليل ىف ىرساذا لج 5 رد نفو ردملا (|
 رج نبا لاق ردبلابهيبشتلا ىلع مهدسووةلار ديو ةرمشع عير 1

 مو سد و م 0 احتاصا وقف 2 م0 م

 ددونملاةمعر ى وهيل 0 هفكي وعلل اردملا برشادقو

 اورذح لاقي رسال ردابلاو ءاروعلا ةملكلاةردابلاو رمقلاردابلاو ءدملا ىؤربو 0

 ا
 و7 5<

 علم ىاردميو ىئ ملا عيالك الار راح ثد هد>- ىو لتقر د مالغو ردابملا مالغلاَرْدَلاو هنود ا

 َردبادق لاقي ريسلا رجا ادا لمقو هلكراق فدل اهيشترادتساو مادام :

 د م + س

 ةعضاالاردب و ةرد.لريظنالو ىمرافلا لاق ربو رو عاف ميا سلال ةرْخبلاو َ

 ّنلل اهكسف 2 0 كالا“ سمها اوىرهوملا ُبّدهوةَبسطعو عضو ْ ١ و هدر مع 3 مه كد 5 هد

 8 فا 3 دك سدوم 0 3-2 2 3

 طنا هكسك 5 تعذجأ ا ذافداسم نعسلاوةردب نيل يك اذاك دك نمسا وه 0

 و-وه© : 1

 روينا عجلاو لسا ةردستيعس فال :رشعوأ فلآ ه بف سك ةردسلاو ىن نمدلأو

 او دبات انوع اال هلكسلا كسل لاقيدي زونأ تاركا

 لسقو ةودشنلا لفسأ اقنب « واع لا قوفنات ناسنالا هنانردابلاو ءاقسلا هك عذجأ ظ

 «اهقراوقاهماهرداوت ىردت# رعاشلال اق اهتافنتكي ناكر ,ءامهل.قو وكلا انسانه
 ذه يي

 ياسا ترام ا ىشولبالاقراوفىئعب

 ةمعللا هريغو ناسنالا ن مةردابل و شطعلا دنع ا ذل عفت دوو اع اهقح تب رض
5 

 00 هسو

 ىبنعلاورعْنهَشا رخلاق رداوبلا عبباو قنعلاوب كلا نيب جلا

 قد رلا صغام اذا ناعطل دمع * ىبسحاميسعلا نبا تسد
 9 4 -ٍ اءادجإلا

 قوُشلا نعىارلاديْتاَروارور * اهرداو ار لكنا تءاجو

 لمسسي ىذلا مدلا ن ل نارا اوبرا تدتْشا اذا قءاطثو ءو نعت اًاساله لود

 كامو لس

 ةريسحوا ٌتعدرتولا فهعضواىدتهيالف قولان ءعىئارلاللز نمابمؤ عقبام-و اهياعاماسرف نم

 )ن6 برعلاثاسل - ١5



 1 ند تو ين يح 4 ا ل ب ديا ا ا اا دل يع ا ل م ا ا لاا يل
 ل 0 7 1 "5 1 / :

 ا“ ما

 (ردب)) ءارلافرح #« ءابلالصف 1

 . 2و 2 4 5< 7 وو و م 0

 ىرتصلا أل اعف ل عفا «, ولما و اذا

 0 3 6-00 5 21326 6 ل كا

 رثك للا نعل ملا عاف « دالبلاق هناوخا عت

 ابوثلاوءاملا فردكلا ةرتصلا ) ع بسنلا ىءابىدح ا وذغ ىرت_داادارأو

 : اوعرم رس موقلار دايو هيلا ترد, كاز كحو تعرسا رودي ردباوشلا ىلا ترد م

 7 5 7 راد وم 2 4و

 ظ هلاهريغرديو ا .اواراديو ردا ل ردانو هذخأىلا اورداسح السلا اورد و

- 

 59و 5<

 تملا هل |وقو هلحاعفردسس

 59و ةمدد

 53 رلااهيقيقاهلئاقَم 1 ريق اهعا ارش اهردسف
 تتدس ىحس 8س سس

 ىلا ل كاَردب ورمالا فردبو هرل كه سنلاةردانو لصوأو فدك اهعئارم *ىلادارأ

 2 لوم و

ردامىأىردسلاانقِبَساو قدتساو
مب متل لام ىدولار باو ني

 ا لاشو و ردا ىنع

 د
 تالفردابو هيلع باكمام هبلااضعن موضعي ردانىأ هورداتو سا !موقااردسا ١

 0-1 0 2و

 1 .اقرعلاق هءاسسن سو هماعهلنا ىلص ىبنلا لازتعا ثيدح فو هرا ارقىفايها ذل الف

 ه < هدهد 5

 وهف نامزلا لوف اهب تءاف-حاتتلا ف لب الاهم تر ب لة عومدلاءانل اس ىانمع

 ةردابو لعفو أ لوقنم هيضغدنع لجرلا ةدح نمرد_.اموهوةدحاةردابلاو مر اواهلرزغأ

 : ساد اسد وعم م --و 9م

 راسو اطخىأ بضغرداوبهنمترديو هلرداب 1 ىشخ لاق هتمالرد امرشا

 و

 هنمو بضغلا ف تاننالا نمويستىتلا الكا نمّرردامل او ٌةهيدملاةردانلاو اا

 لنمو »5 ل و همو - ومو و 2 سو <

 اردك ناد هونفص ى متت رداو *« هلنكس ملاذا مح ىفريخالو . ةغيانلالوق
7 7 5-1 0 

 82 3 0, - ل 2

 هند امل أحلا ةردابو 0 طل املأ هسأر تاما ةردابو 1 ا وا أ 0

 وزو ءوعءدومد ىمعءو ؤ)وود هع5قؤوهه. هم ىو هةموه»دو ءل وو وم دو ه2 9< و 2

 ردد از 1ةلاضم تنمو ربدجو ةردب ةرد>نعءو اناينهثدحأو سرولادوجأةردابلاو

 ٍ 4 وى ةرس

 سدقلاو ها لاق ردبلاك مان هر ديو ةعساو راك لو رظنلا

 697+ 5 رك مل 6 ى 2 ةدود- ور هوذوس

 رخانمامممق ا 23 ةردب ةر دج اهلنيعو
 2 م ادم

 5 ةسضو ءور

 ىشىل-.قو رظنلاةديد1+ا ىب هلدقو ىبا ًارعالا نمأ ع نعلم لا ارظناه هرطاردسب هر دينيع لسقو

 ارب ساعاو .ةذلثا اذارملاردنلاو فارعالانياهلاعامكلذف يمصااو ةمانعلا ةروتدمل

 هنال



 نا ع احا 7 . د77 يح اا 1
 1 اا

 هوو بنظر هلو رحل ارامل كاذب اهفصو ةووشيعفلر املا ةمئمطتطسقلان ناعجالمورلا

 4 راسب ل حل سقو راع ”بدسحاض راسو ربدخ ليتك هسفم ْ

 ىارعالانبادشنأو لير مسا ىو لاتخيىا رتب ىذلا لبالا نمٌىرتصلاو ا

 ىلارعالا نبا دشنأ مش ا نمىرتصلاو أو

 0 (رثمي) ءارافرح  ءابلالسق
 ىو ءءقدو ءهودد - دوم

 ةركمهلوق هنعهللا ىذر ىلع د د> ن مىيدتقل اهل جو ةرعجت# رغم ةرصما مافةادغلا ةمونو

 ءوص هدم رت 2

 ءاسنلا نم عب رم ةرهجج لو لانا ةريسغملا ثيدحفو مفلا ير ريغتوهو ري هنظم ىأ

 ههه 5 هس

 اذاامال كلذ تيساوزتيس وتمتع اويل[ اطل فا ءكاوءارتااو

 اتي اًمموارئمستف ىشاوملا اهفلعتو رم ىهولاك ةفينحو ا اهاكحج لات رعت لكأ

 قدزرفلا لاك هحروسفلا راخو اهب وذعباهنتملماشلاب ضرأارّدلاو ثاعبقلا 7 00 . أ هد 3

 0 سد يصوم و دس

 راخي هتوسفل * احر ربر فيلو ةوهق برا
 : »ذأ 0

 5 3 . .٠ .٠ .٠ سه ع 0

 6 امردتلاراخيو ا رح هريغوأ نك : نمتءعطسةحئار لكو

 9-5 ه8 20

 كلما 00 ةيأ" هب ل دح فو ا نيام ءاملا راح و 2 ا

 5 ,.ثمدسو م هود

 يع اه مر 2

 تاور انو تطئادوعل ارو مانئملع :,تلاقرو هير امرشا 0-5

 ل.قفاضأ "نامهملاءاطاندرودقو نان ا 2 ألمقنيقاد نات د
 5 1 .- . .. .٠

 2ع | ٠ ه8 < وه ب

 يمد هءوىمو 939وةهدد

 هد ممر ارا )ا 0 1٠ نملديافرخاملا

 1-0 هذ 37 9 د5 < و 6 م

 حاخلاثيدح فو عي وهتيشمف رتدتن نالفو ةيراكلا ىشعتالفو رم رتتو را دقو

24 

 ديزب لاّقف * ىَتماذا ىرتشت احلا لب «حاجح الا فاريسأ بم ندب زب هملعلخدأ ل
 هم 9 هد_هم ده وس

 بعملا ريك اةمشم ىو هيثم رت لا ىرتخلا « تاسست مختص ع ردلا فو «
 ا 0

 اناناس وسو 5 مد م ده ى,

 رمل سس 0-0 ةهم 8م مج 5و ه«سوص تكد” هس تسع و

 ادجاويعااهورع دع 3 هطهروابرتجانع هللا ىزح

 9 10 سس وءدءوو 1 2

 ادور. ن امهراتوعنع مهو #* مف سالت وسلا نمسا

 نس بو <



 (ر) ءارلا فرح #3 ءاملالّضف 11٠

 ٍ 1 55 مهام ا . 1 2 1 3 ةموض : 11 5378

 انستناونيرحلاهدهلاش و ناعوةرصيلا نب عضوموهولاف نيرا ىلا بوسنم ىنارحج ا

 ةص ومع

 ةبسنلا نع قاسكلالاسوىد_هملا ىبلآ سلاف ىديزيلا دس أن عىورو ني رحباىلا

 عامتجالى انصح اول اوقدنااوهرك ئاسكلالاقفىنا ارحب ا نيس رنيرحلاىلا

 اونئاهغاو ىرهزالا لاك رصلا ىلا ةيسنلا همشنفىراول و ةينا اوهركانا تاقولاك نينونلا

 ةرسشعرضخالارصلا نيب واه رج ىرقوءاسحال ابان ىلعةريحاهارقة سبحان ىفنالرصلا

 اهركذدقو ا 0 اراهؤامواهؤام ض.غبال اواهلثمق لاما 3

 5 امان و و

 نىوعم ةريعلا ليلا ذهنيو د الا ةمهسأن وار ادّناك لاعفقدزرفلا
٠. 

 ه0 م جس

 الث ةريكلا ترذكو سارق

 رحلات بكر ة ىخاعتلادالب ات رحاهتناك امال هن :رلا هاش سم تنباسمسأ تناكو

 ||| ءالا نوكسواهعضو ءابلا تش وهون ارح رد دثيدحلا فو رد < وهفرلا ىلا بسنامّلكو

 20011 ىدرشد عودو و ب ى5-

 ةرحد ورعب و رج وراد رو شن مللا دبعم رس فرك ذازاخا نم عملا ةبحانبعضوم

 ووود و << ىو هددس -

 خامشلا لاق ناعضومراحي وذوراحيو ناعضومركت ور 2و نطب رجب ومب و ءامسأ

 مودع جنيد وص 2وم ةرمرص س ةءوم مر ياي تجي

 ععنشلوعن طب ىلمل ل ىلا + ترواخ راحت ىذ نمةوبصابص

 حلاو رح لاو هزمرؤاةموهو رشا كلذكو قل عقلا ارضع مضلارتصلا(رتخج ])

 نا 20 - ومص 9و9 7 مك 9 9

 ثوغلا بورن ب لعن نبنامالس نب نيتعنبدومع نرتب وهو ىطنمنطبوبأر اجو رئاصلا

 م ماد جه ص

 ميلا ةيونمىبالا نمي رتكلاو ىدس عنها ٠ طضر وهو د ىطنب ةمهلجنا

 ور ع 6 س ددر ام 001

 عاتم ارثكو قوما ثدي ى اروبا امجاد هراعبك هذدب وهتك لارا (راح)

 6 : 01 صعب و هكرفو لكودزأل ااذاه راع و هعاتمرتك ىرهزالا هقّرف

 582ه مو ود 2 010

 ٍ ءوذلا تراك حارشاوبأ رداهوهف قشر فسأو هالعأرثخا ذافراصم وهف بس تو نيللا عطقنا

 ىرماعلا لاقلا لاه هتففشكو هتحرختسا اذا هنت
 اص ادما درك ةكدكو ١ صضاعل ا نمءامسأ دلتالْن مو

022 

 مو 3 8 5

 ةحنارلارصلا () بالذل عروب لاق نان دعوأ (ردحجب)

 و هو م يمص سم

 ءارخح ىلإ هور عاوشهوارت + رد هريسغو مفلاف نوكينتتلارصلا ةفيشحو أ لاق مهلا نم ةريغنملا

 7-2 << ةج 201104 ورمءوم

 مك اءاهنعدتلاىذر رع ثيدحففو ثدسلللا مُدلارَتنم نى رحم هريصءىشلا هرحاو



 ٠4 (زح) ٠ + ءارلافرح ه« ءابلالصف

 باذكلارحابلاو ىوضفلارحاملا ىرهزالا امم كلام الىذااوهليقو توبملاكقب ورحب : 1 31 و . ءه 4 55 0 ا

 وهو هه. اوم 5 7200 0 00

 رج !لاقي كارعالا نيا نار ورحانرج لاقي ةرجاديدشلارجحالازخانلاو هنَلطتَر كاتو
 2 - 4 ا ُُ 7 0 0 3 2

 مدلا امم ْرةسنو صاد ةارملا نعسامعنباملل أ سو دحاو ىععىد رذو ىرحابر جاو ىف

 أ 9 و ل ه 42 «”مور هم 2 2- ع 4

 ةردل اديدش ىارح مد ا انعت دعقى ارحلامدلا تآرادأ ةالص لكتل اضوسو ىلستلاقف

 ١ 9 دي ا ما 2 6 ٠ .ء
 بسنا!قهودارو اهةعوم>رأ أرعقىلا بو ذم م>.رلارعق .ءاوهوردأ اىابست دق هناك

 لوقلؤالا نمو هتعسو هنراكلر ها اىلاب سئ لءقو عساولا ظلغلامدلادب رغلابمللانواغلأ
 تت وهوود < 3 1 1 1 7 كا ل لمني ل 5< ى هم

 لبق هدو محرلا قعرصلاحادعأاىفو صلاح طسعكىا *«ىارحو فوملانمدرو# جراما

 3 3 4 ه2 1 , 0 ه2 1 :

 معو ف وحلا مدنمةرجلا صلاخ ارك و رحاب مدوهديسنبأ ىنارجو رحاب ةرجا صلاخلاا مدلل

 2 همو د 4 ع ١ هي ه< ه ا و
 ند ثآد اهمرخ تان و هريسغالو فودلا مدد صخخ لو ىنار و ىرحايرجسا لا دق هنهمضعت

 و 4 2 206

 2 م. .- .٠
 ى و تت وهم و 1س

 7 0 0 4 5 3 نميرضر#<#تانثمللالاق ىرهزالال اف اعجءا1ناوءاماناق اقرت امصتنم فصلا لبق

: . 20 0 
 ىعدالا نع ددسعوب ألاف رك تان ناوصلاو رك :مفصعتاذهو ىرهزالا لاف بالا

9 4 : 

 لاك كلذوحوءانناو مملاوءابلابر ككتاب ور كت انبتامصتنم فصلا لبقنينأي بئاصسل لاشي
 4 . 2 .٠ 0 . . .٠ 5 ب هريس

 « "و 2و 2 و 7 ا . ع .

 ريحتاذا ارك رضي رسكلابلجرلاركىرهودلا هلصقىفامبتمالكركذنقتو هريغو فايعلاا
 لبالا فءاداضيأركلاو ءاملانموريلفهشطعدتشا اذار حاشي أ لاقيو رطيلثم عزفلا نم

 نولوش 5 رم ةدالا ضاسالا ىفةعفد للعلا ثد< ىدااريغتلان روع ءايطالاو ترد و

 و 0 0 ا 2 04 1
 لكم ءاوؤس انور زارنا بوح اكف سا.قريغ ىلع ىزو>امونو ةفاضالا نارح مواده

 .٠ و . هم هم .٠ >» م ا

 ع ُ 10 ا ا
 مدل هنالهرك ذ,نأ هةحناكو ىرحا,هسامقنا هلوقض.ءةنولاق سايقريغ ىلء هناوداو مهنا

 < و4 1 0

 ىدبعلاِبهُنملالوقهنمو ةرجلا ضااش ىف رحابأ

 2 تشم . هوم م 5و ورود 9و5 2 8 ْ

 رهو ضءاذا باكل ا ىربب 3 هيب ص مدلا ىرتحان

 هبلابسنلاّناتو ةرصبلا نيب عضومناردلاو هت ابرصبلا ىف ىلع أن ءَرملاروحابلاو ||
07 1 2 5 0 , 09 8 

 ل ->-رثملللا رلا ىلا داهم *.:فىراولوقن نأ اوهركىدب زيلا لاف 0 ١

 ا



 ٌقامس ملا ليا هلوق

 اذ_هرقدةدامىف فاوملل

 لدب لسه .فوتبلا

 رولان ولت ى الاول

 امنا كيلا ل.ةعابوركيرتف
 عطق م رخآ انولاهارتمث نول

 اهتين لاسقف لوالا مالكلا
 لاكامزللاادتبماتينف تا

 راجل ىالؤتالن (ةسلو نا ناكخ نع لاا ماهقادبعمللاةفّنآر لا ارق

 0ًادعسى هل لاقف ةدامعن دعس لكل ا اديكر# هع 00 مع

 كاطع ىذلاهتلا كاطعأ دقل هللاوف مفصاو عا دعس لاسقفاذكل ا باب حونأ لاهم عمسأ
 وسمو 2و ورسءو

 كاذهقلادراملفةباصعلابهوبصع.قدوكل-:ىعيدوج وسن ىلعةريصلاءذهلعأ مطصاد.#ةلو
0-1 2< 

 ودءو <

 ةرأ و مسومبلعمتلا لص ىنلا هنعاقعف ند ةيارآف هيّرعق كاذف كلذا قرش رش لاطعأىذلا و ولأ

 و معو#<

 ةدحاولا ضرالا نم هع ساولاراصلا ارمصنوأ لاق ةفشدوألاقو عسل الا نمدودغفلا

 ئه
 رطم فصو فر يثك ل دشنأو هر

 و م ّ هم موو دود هو

 رداغتراحلاراوحاباترزو 35 تلقنكو ناز[ ١ نمارس نرداغي
- - 5 2 2 

 ا ل ا ا 3 8 2 2 307

 دس ةضوظعلاة صورا ةرصلاو ةاغيلغلا ضرالا فنوكيريغلا ىداولا ةرلا مل اقو

 - ٠ - و 2 72

 تاو نيرغلا لاف را<# ورح اهءعجو

 اهراح تن لاصلا م مف 2 ني كلكم
 < و 5

 ةرخلار تلاكو اهيف ءاملا عقانمرثكحاذا ضْرآلا ترم دقو ه رحب ةضورلل لاقي ىرهزالا

 اركريعملاو لج رلارحو ضرالا نم ضمنا ريكا كارعالا نبا ءاملاهيف منتسيةقوألا

 َ 5 2 00 ع 5 0
 ريغتو ههجودوسا ى>رشل زلو فعضو عطقن افا واطمو أ ايلاطودعل ا ىفدبتجا ادار وهف

- 0 
 0*٠ .٠ ا 8 2 . 4

 رحب وهذا َئ درعا رجلا وع تبسم يتسن راكي الاعب قارصلا زلال

 2 13 5 تو 2و مور و جن مص درص9و <

 رحل مديل م »ع يك كنيتاو

 ءءوم م 7

 اذالح رلارعاو 1 ا 08 2 اوهعءاملا

 0 ا ل د

 دشنأو ىل ارعالانتا نع ءمسللا بهاذلوأ سرج وريح ل جدو ل لسلاهذخأ

 ه - هدو 9 هيب كتل ه دم رع ”ورو 6

 ربو »يدخن مقا 3 رب وريعم مم قتلعو

 4 ع
 2س ى

 لجراارحتو رص لاسقي ود :رتعطقنا ىذلاربصتللاو لسا هيىذاار رحل اوريخلاورعوبأ

 2 9 ع -

 هستي راد صقو داقعاربغ ىلعاناسنا فداص اذارأو تاره ني شااذالكرلار أوتو

 عدد معدد

 ملك اذاىذلا قجحالا* اننايرعإبلاو ئثهنس و كس سلازرانىأ ةر »م هرعص هسسقلمهلوق نموهو



 1 ءا/ (رح) ءارلا رح 5 ءابلا لصف

 1 2 5 2 < 0 ل 9
 قوهيربط ىف ىتلاةريصيل ااماوءاهال هجوالفالاو رح اومهو مه اك هروح رخص ارخلا لاقل

 ةمالع هن اواهئامروءو لاس سف لامس ةرمشع ون ميظعر كا مافةيريطلابىتلا ىرهزالا

 اذهىف لها هلاقاملصفلا اذ_هىفمد_ةتدقو ءامةرطقا مف قيال تحسس لاجدلا جوردن

 ىرتوأ لالهلاوهامنا لاف بلع هرسف رحبتلاو أرصلاوهامنإ ترحل مللا ىداهان هلوقو ىعملا
 8و م 5 2 05 2 : 3 ١

 دقورعلاوأرعشلاوهامناهنعهتنا ىذرركب ف ثيدح ىف كلذدر ودقو ردلابليللاهيسشردقلا

 كَ تضف ءاذظلا تطبخ ناو قدرطلا ترصدأرع هل |[ ىذد ى>ترطتا ناءانعملافو مدقت

 رحل و اهيفاهلهأرب_فارصلا:اهبشايندلات ارتدي ر ءاماردلا ىوربولاق هوركملاىلا

 ةرق رئارصلاو رحلانهسشتلا لعود_لاريثكرك سرفو فورعملاريثكلا < ركلا لجإا

 الوداسف هنضرهظبال ءاملاوهىذاارحل ا نالركلاوريلا فدا سغلارهظ لجو زع هلوق ىلعو نأسف

 كاذناكم_موذيرحلا ةدامتعطةناوربلابدجأتي الاهنهىنعمىرهزالالافو حالص

 ردلا ندنف طدقأ اوريلاف بد ارهظهانعم حاجزلا لاقو لجاعلا ق مهبوديةدشلا اوقودمل

 ةه”و ع5 < 6 ه9 ه«مو س2 و5 6 درع

 راصلاو |نييرصمزعص نم 3 راتبا نمىزبخ تمداو

 2 يي

 نآزو<ولاق ةسفاقلا ةماق اوتزوالهرغصق فد رلاوهىذاارصيلارسلاىعينأزوجي لاق

 همه هو همو «ءو-و

 نمالديريصنوك. نأز وجنب رس مريص نمريبص نم هلوقو ارا رططا جرت ةسل را

 نب رصمرحد 010 نمل رآهناكض.عبتلل نم وكت ثأز وحيو راف رح ةداعايريمص
 م ده و ل 3 5

 قو انضر انت ري مذه لاقي ةدلملاوضرالاةرصلاو انتركهذههيرقلكل لوقت رعلاو

 «وم <<

 ”ىلأن بهللادبعشو دح فو ةدلملاةركلا مل طش ىلع ءاعرلا ردن الحر لق ةماسقلا ثيدح
 - سد ص

 سو ةئلعدتا لضدلا لوسزان دبس دسم ةياصعلابهوبسينأ يصل هذهلعأ طا

 ثيدحلاىفو ٌراصلاىرقلاوٌنملا تق ردلاو ارك ةياور انقر ةرلاربغصت ى 5

 نءعهدنس ىرهزالاهاورف" ىلأنب هللا دمع ثدي د>اماو ضرار شلل م

 قطه و فاك ىلعا راج بكر و ه.لعهتلا لص ىنلا نأ هربخأ دي زن ةماسأناًةورع

 ةيادلا ساكس ت تيشغا لظردبةحْفَولبق كلا ذوةدابعن ب دعسدوعب ىحوتمانلا دز الهلا
 هدم 9و مودع

 هللا ىلا مهاعدو فق راو حتا قام ىلا ازنثاو ريسغنال لاق مه فأن هقلادبعرم

 2 وسنملال صالا ا دكح

 ررخ مانريسغوهو فؤملا
 يعم هأ



 (ر)  ءارلافرع « هابلالست 0
 ان نم 5و 2000004 نيس و 5< ا يمر 2 ا

 اذاةاشلاةريكلا لدقو بدن نيهعش نبى نبو رع ل.عمسا نيدريغو ىتاذسا ىجو رئاخلا

4 
 0 لا ا 2 - و ع برع 01 ٍّ 06 : ع

 لاف دحااهنعالف تتح رواه وةشىئاامذا | ورح اركذاه رخثاكف نطدأ ةسج دإو

 هللا ىلصىبنلا ته - أن عىِمّسْألا صوحالا نأث يد-حىفءاجاملل والاوهلوقلاوىرهزالا

 كأبا م ا اقدر اولا "ادق لك نملاقف معبر مأَتنأل ابره لاك سوءهيلع

 2 رعود

 23 وهم

 7 اانا ىهةريصلا ها ل رشا عطس فلربما اذ ةسفاو

 نبا نغئرهزالا ىو اهمأ كح اهمكحو ىر_هوملا لاق امناكم ىف ة ةيسمب ”اسلا ترسفدقو

 ناك ن اوءاسنلاو لاحرلا هلك اقدورن ركذ سما ا ةقانلا 00 ِِء

 0 ع مى 72 سهم 4 د .٠ امي

 ليقم نال ارعمد.سلاو ركل 1 طقنق ثي دل اهئم 2و ءاسنلل تا>

 5 5و سه

 ردلاةمجلا طسوخاندلارده 23 ةركرت عانرلاح .رحالان مهمق

 هوم 4 5 555

 ابقسمهلبا تداواذا اوناكعضومريغىةريصل ارك ذدرو و جملا املا جرخالاو رازغلارصلا

 5 د ١ س1 8-- 3 2 اع
 )د اتاماذاف ك ذفتامناو قف 0 ا

 ص الااهتسآ ب رشي لواهرب ورد لوا هرهظ ب كرب ثان ارسشع نيب ةقاسنلا تعياناذا اوناكو

 اهليساواخو اهنذأاوقشىت:نمكلذدءيتداوافةبءاسلا اهومواهلسسسلةسسم اهوكرتف
 ع 0 مر وو 0 سد ومس و 2 هم 3

 0 جرح لا جب ع ااه رسواهتا 2 نءدمرحاماهتممرحو

 ضم

 قعمسإ :لولاك "يا سقوح ةلوعفم ىعع مقر صبنأ عر وروح ذل لعالجدق نوكا

 اا 2

 تعطق ىأ اهنذأ ْتَمرص ىلا ىهومرصو< + صورو ةريج ى رشا ككو لعف وثم عجب

 اذارعاشل ارصتساو عست العلا فركتو هلامرثكو عسناَركتو لاملاو )علا فلج رلارصتساو

 حامرطلا لاق لوقلا فعستا
 ووو و هج

 هحداملا بأالا رونو 5 خيدملاوأك نئاست 357
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 ارقك يفك رار م1 ىورب ,وءاجللا عمي رحاردلل اه 100111

 ىثراذا قرت كاذكو شهد ىحقرغفر كلا ىأراذا لجرلار و هتعسلركلان 0 عستا

 ركلا اونكردوقل ارك اهدا نقم كالا ريثكلارشملا ىأراذارقيوريكصذ قريلا انس

 لاقيو



 00 (رخي) ٠ ١ ءارلا فرخ ه« ءابلالصق

 موو حم دوم و

 هيو ريس اهواما بما هناولاجدلا جور مالعأ نم ىهلا فرط 2 رك ذوتاكلا

 تولرمشد مهن اوبو-آمو يوب ثب دح فةيريطت رك ذاسناو رغزروعقءاجاسنا ثددخلاو

 راع ولاقنالةوفههدهوةفر «ءيضرتىقلاى ماغا باكلا اذهريغىراسملا فلاقولاق اهءام

0 2 300 . 2-0 . 

 نبا ىليهسلان ءالوقئم هنأ ارامرخا اذه هريغو بسقلا قم :اذااده. نموا اهلاعلال

 عطقس الرم لك ىرهزالا لاق ر< وهفهؤام عطقنا الرهن لكو حاجزا رق يلع 1 هزاع

 ىذلارسكلار لا امأ اور وهفراكلا ةيذعلار امنالا نمامههشأ اوشا كل هوأم :

 رامنالا هذهامأو ادك ارالاهؤامنوكنآلو اساحاالمالاو وامن وكي الفرامالا هذه ضرغموه

 سرغلا ىعس واش ض رالاقةقوقشماملالا راحب رامنالاهل_هتءعسو راحاه واخ ةيدعلا

 1 ع 104 يدم 1 3 0 ثوم <

 هكر دقو ةوحلط "رخو ودممؤق ممسو هملع هللا لص ىبنلا لوقهنمو اري ىرغتا اولا

 هو وى. 5 مدو

 ال ارح هناداولا سرفلا لاقي ةدس عوألاق ىرْلسا عساوىأار 2هندجوفاانر ع

 ىه ده ئىكه- وى وهو

 قو ودعا ارك اذاؤجتا اذا وسو ضو را ىمدالا لاق هرم

 اطاسنالار ا ا كلاو هنراك و هلعدعسل ار 2 قيس ويسمع ار ركلا كلذ ثددلا

 2ذود- زود

 يالا ةرحلا ىمسامتالاقو هيعسودط سن اوهوهراكتسال ارعهرصلاى مهو هيا

 دمعي دح فو ىلا برعلا مالك راو اراز 000 :املوشلاكلدل_ء- واقش ضرالاىف

 اوك ||43 ةانلل ل _ةهممو 210 قحايه ةراهش كا راه هرم مص زرفحو بلطملا

 و هس 1

 انا رع مدسنبا اّمتقرحواتققشار اص ةقأن !اندآترحخو هيج اقام نوقشي

 موم 9و8

 امهبل عفت برعلا تناكوةريكلا ى موالوط نفصل ءقو نيفصنبامنذأق شار ركاه :ركتةاشلاو

 و2 5

 50 0 5 هرهطظالو نيلب امسهنم عش الق. نبأ رش عا اذا كلذ ْ

 0 اسألوا 200 هت نمهنلا ل_هجاملاقف كلذ نعىلاعتدنا ىسمنةلاج لال لح وءاسنلا ىلع

 ىلاَهَلاَعَنَو الوطتقشىأاهئذأ ثريا لبالان : مةريكلا لقو لاق ماحالو هلي صو
 و و 2و5 ل

 وألاق ىرمزالا لاق ءاهلا فد_>ح مهولهن "اكرم اهعجوةريزغلا اًضيأ ىو عارالب تي 1

 نطبأة سن تعا ذا تناك ةئاسنلا اهنأةريكلا ىفةغللا لهن 5 ءاّي : زانت 1 نورصلا هد

 و - وو 8و

 ”العالو ممذااول-+لاوبوكرلا نماشر هلطاوذع او داو ذاه رشا ناكسف

 رن هلوأ نأثيدملا ىفءاجو اهيكرب لهنعل ملا عملا مقلاذاو حت صح نم :ءالوهدرتءام نع

 9 فرعنا 6 - 16)



 '(رحب) , ءارلافرزح ى+ ءابلال صو ٠

 اركي ىعسو لاك طقف ملا ءاملا نمرك يلا لعجي ناك هنالىومألا لوقوهلوقلا اذه :رب نا لاق

 مهلوقهنمو هلام رمبعتلا هلا ىمسانن|لاقفريغامأو لمى أر ءامل اتي هتدولل

 و و 9 5 5 و م 1 7 1 ا :

 لوقبذعلادهاشو بذعلاو حملا ر ملا نوكي اذه ىلعف لاق فورعملا عساوىأ رصلان الفنا

 و 8 زد ةءودمورت طةهةدص 7 و

 ْ 025007 2و 00 هلا انعم ع ردو 7 لقمزلا

 2 مو هو 7011 هدو

 2 20 5 ب ص د

 فزتلا املا هكا ارش اءام كب مسي ميراهماموك
 هه - 55ه د م ةدءو هدوم, 11 تي

 ريك ذ د , ىديهللو م وب ف رس ادا ى روش اجبر ركذتو ديزز ىدعلاقو
 2 مو هم ودوس و9 و يي

 ريد اواًضرعمر لاو نإ غمامشركحو هلامدرمس

 'تنمكلالاكو 'تارفلا ىلع فرش ناكقذ رولا برذال تارفلا انههرحلا.دارأ

 برش بنار هلاىداوص « مهر ت درو اذا سانأ

 وهريسفتلا لهأ لاق ميلا فهيقلاق زيزعلا باكل ىفءاجو رخلاو 3 ملا ناةغللا لهأ عجسأ دقو

 ىلع ايار لا نقار هر ءاملاردعاو هديرس ْسأ ىلاعت هللا اهاجر صم ل

 (مركملا نيدهت ها دمع لاف نالعف ىلع سالا اوشن مهناك لحنا لاق هب وسسلاف ساقرتغ

 هذهنكل هتبطخ ىف متنع نيذلا ةسهلا ستكلاوفنصمهلافامركذأن باكا اذهىفىطرش

 برعلا نا مكحلاٍب اك ىفددسسننا معز ىلاعت هنثا هجر ىلمسلا لاق اهلامها عسي لنكن

 ا دى لوقلا ادهن سنو تنتلاذاوش نمهناو ساقرا ع ىلع كاركرصلا لا سنت

 ىلارهب ءارهبىف لوقت بسنلاذاوشف لاقامناو طقدي وسهلافامو ىلاعت هللا امهجر ليلخلاو

 هاقلت اذه ىلعو لاك نب دبس ىه ىتلا نيرحلا ىلا بسنلا فىنارلوقناك ىلاعنصءاعن صفو

 "يللا هذهىف ليلخلا لوقا ه دس نبا ىلع هبت اغاولاقهب وبسس مالك ن مهول أنو ةاحأ ا عسمجم

 لوقتي هارتالأن يرحلا اظفادارأاناونارح ىلعرحلا اوني مماكن ير كلا ىلا بسنلا هلّدسم يتعأ

 ىلعهناو هرعلاالصأر هل ا ىلابسنلا رك ذي لو نب رحل ىلا ب سنلا ف ىفارحل اوةتنيعلا باف

 نيركلا اب بسننلا فكارككلاولا هانا لاك هنا ىديزلا عءفدصملابب رغلافولاق راحس اق

 باكا اذهقرثعي ةدمسنا لازامولاك ركل اىلابسنلا نو هنن اوقرشمل ىرتاولو شي لو

 ل 00 0 ا ا 4 1
 ادهؤلاف هارتالا ىلض نم ل نس ىلا هجر تاضحد ضجح درو لطالا اهنمىد.تارثعهريغو

 بايك ا

 ني ه0
700011 



 ومددو وصدوسة,و 500 همسو

 هيويعلبقو هرا ارسل قو ايقاعراجلا هلك وزنا رع رع رك ةاهركذاثا عرزوما
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 معاه ى ار وارحم لاكو هرفكي داكر شف د هد هيغطيداكت ٌىغغتسااذال_براارخخأو
 هس هو ةو.- وم

 رصح وابي سوتلاو ند 0 ىشوانيلعكرأ ا

 ووص ود 2 5 : 5 .

 الاو ةبهادلا مضلاو فلا رخلارصلاوأر فلا وهاما هسنعهننا ىذرركب كأ ثيد>حفو

 ىلا, ثضفأ ءادظلا تطبخ ناو ٌقيرطلا ترمي رسفلا*ىضي ىتسترظتنا نا ىا ميظعلا

 لعب د> ىفو اهنفاهله ا ريضلر هااناههشايندلا تارمتدي رءءاملابرخل ا ىوريودوركجملا

 ا

 ربيع ناكمو عامتار» احر ريثكو و ريثكلا لاملاريجل ٌْ ورعو ارم مكلانأالتآ ليبيا 2

 دوو ىدو”و )دوم

 بيؤذوأ لاق فئاطلا ناتي اه ةرحب باو نامسا رح وركأو لد

 لطان تاهل لس 0000 د اهددع رك نبا دنعامناولف

 رداو فو ميكاريسكب زج اءاولاهو ىط نم مهر واح نمو ةملهاسلا ىفدزالل ناك مصرا 3

 قو تاقاثتو تي خرتسا ىأ ثرجتو ترو براس او مالا اذ- مه نع ُترراحت ابار ءالا

 "هلءهملا املا ىوربو فتو همسك درا 4 لاقي ةملهاخلا ىف نص مسهل ناكتزام تيت

 كارعالانبامددشتأ لوقو دزالا فناكو |
 وام 9 سس ع سمس هوه درو

 رص شيش ىلع صفاكرس هرمس د انلوحر ءانآلاة يشق تكد

 تصىاىراكا ار ومالا : ندنوك, نزوح رالستوركيتانوص مالح نوكل 0

 هم -ٍ >2 ةءمؤو موس جس

 هريخريس5 ىدنو هر<ر بج ريعمهلاثمأ ن مهو ءاعدنوكي واريخن وكب كلذ لكوٌةهادوييلع |

 امهتصقرك ذو يدقلارهدلا فن بو اناك ةريج ورد لضفملا لاك ىرهزالا لاق هيودعىعل ٍ

 رحلارد_كلاوةرسلا ٌيتانلاوه ور<الاريغدتريصلا اولات مهن ةغللا له هملع تم ًارىذلاو لاق
 5م < ود 5< 6 مو

 ايت ادب ىدمرا ية ب رعب ىرخأ ت ريع ة سها ىفلقاكميفاس؟ ءراع ريع هير را ذ نأ عملاق

 هققمعا كلذ ىعسربلا فال_توهوايدءوأناك امن ريثكلاءاملار هلا +( تعتاد
 00 ى ا ير هم 0

 رثكوأ ل قحسرحب ءامو راحو روج ورحبا هعجبو بدعلا فلق 5 لا ىلع بلغدقو هعاستاو
- 

 93 هض 5 يود سود ةم مر مس 7ص نوم

 تذعلا ت رشملار كانا ئذنمؤلا #4 فداز ازفار ع ضرالاءامداعدفو تدضنلاف



 ةرامريابأ هعجو هلوق

 عجب ورجانأ مبا سوماقلا

 ها ريجارأ عجبا

 ير اجلاو "هر لدتا هدو ره ر حر وهو ىوربداكمالونيللاوأءام ا برش ا

 (ري) .  ءارافرخ »*« ءابلالصف 0م

 ا 070
 ىارعالانيادشنأ نار و رجب كاذ لكنم عجاونطبلا ميظعلا

 هو ب و ةج< هؤمءو -ٍ ع ا

 روب 3 انءامدن نارصلا بسكال

 2 29ج ذه جاي مو م وم

 لثماذهو م ةيقساىاهلانظفح ند أ الطارف بهذتانءامدن أ نيسدعال ىأ
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 ىرهزالال اق قجالاءادلاب ورانا ءاّررغلا ناحل هيد درهتلاو فوم ل رعبابلا يلارعالانبا
 0 مو

 اثعد ثعب هناثد دخلا ىفو نطملاح افا ارَصَلاَو ريصلا» ارغلا مر رحابلارمغاد- هو

 هم و س يو

 هند دح هنمو تيلصو كرما طمتراىذلار هالاو بلص ة عفن م ىأءار ضرأباو صاف

5-9 

 1 ا ا <الاو اهبتابنالو حلا ىهل قو ا الا

 ةسوو ووو

 ةدقعل اةرححلا لبقو هيطاخإ نطبلا ىفةدقعلا ٌءركلاو زحاح نسر ىعم هيو لابلا عوىفهمظعل

 كود دلمهلس و س

 ارح ور و هفا رح ل جرار و عارتنعقرتتلا لثهى مو قنعلاوهجولا ىنوكت
 نمراك ناو هىنامعلاا لاقو ركل ثم ناش طع هناسإ وضماخلانالا وءاملا نمهماعن“ التما

 0 ةدص 2*2 و 7و هو هت

 2 ص - وى 3و

 راو هلددجاوالو ىراصلاكريجانآلاو ةيرج و ىرداهدحاوماظعلارومالاوى هاودلا

 قر لسير جا هدحاو ىهاودلا ىأ كلا هنمتمقلدب وأ ميظعلا مالا ورسشلا مضلاب

 ىرهزالا لاك ىهاودلا ىهو رجالا جل هنا لاقي ورعوبأ ميظعلا ىحالاو رشلاوهو ىراقو
 ى5وىو

 وهو ارعالا نبا نعريجايأ ه#عجبو مظعر < ىهاو عجبا محير راجت ورش عجاج“ كف

 ىبصالا هلك ى رعأ ىنعيف ورعب ىأىرح و ربك لا تصف مهلوقو هوو ليطاءاكردان

 هبت نم هن رهظأىأ ى 2 وك رش نر رح أ هريسغ نعهرتسرأم هخأىلا لحررلارارسا بايىف
 20 م 28 1 -

 0 رهظلا ف تناك داود ىف 0 :ةرسلا ف تذاك اذا ىبارعالا نبا .ىانعم ىلع

 ىرع هللاىلا ا .وهللا مركى علوقينعمولاك نازحالاو موم_هلا ىلا نالتش مث لاق
 ىقتناك اذافرهظلا فهخفنةردعلا لصأو ريثالا نبا فوري اردو هبا عرعد . ء(. 2 ع 2 : 8 ع ع 2و

 القنخنطبلا يفةدقعتملا قورعلا رحل اورهظلا ىفةَدقعَتملا فورعلارمشلا لءقو ةرج ىهفةرمسلا
 ثيدج فو نطبامزاهتمرهظاماهلك هر وم ىلاعت هللا ىلاوك_ثيوهنأدا رانازحإلا وم .ومهل ىلا



 فحين وات

 ديد دكت

 و اه 0 رح اء م 3 5 نضل حي رف و ع

 ه3 يو ام عا نس“

 هك ديس ل 1
, 5 1# 

 ١ لة وحسعس رابع عنج يسحهم رجعو ب

 - : مالا ديد . و 7 ح١ يت

 00 ا 5

 0 ل 1 ا 0 اود ويدل

 ىارلالاقو + رثسلا ناسي رعلاىدعب تلا اع ىلاالكلا لاتقلا
22 2199-7 

 رتامألاءاروئم قاف عابض #2 مهب ون ناواظنعلا لاَ رت

 2 2 سوو 5 و م

 دقو 5 ةراد وة راد هن دحاوهحولا ةيمهضعد ضخو ٌراغصت يروا ورا (

 4 ءو او 2< 0ايام 55 0 سس

 ُ هحو وهذ تاغل ثالث مم ملام ايراس ا ركام ب رسكلاب رث 2 0 ارو وا راد راسم ههحجو ومد

 ل ىممص و سل مدس دل اس 008 ع

 هريغو هحجولا ىلع مجدي ردح لثمن اروصتمو لاك طعنت هدلجر سورا ههجوراسو

 للا ةماتلا هَمعَنلا ىهوةرشملا اهريغضتةرعسلا قارغالا نا رساهتج وتاينلا

 ىلا و .عل 00 2 2 و عم 8# ىو ىءو*» وع عقد <

 نرخ 3 ركسلاو ضي اما 2 اةرداةراحت امتراح ضرارتسلاو وخر 2 أرسل اوي ا

 وى وس ىو هاد

 هيي قيدرام ءامو دادضالا نموهو لدلقوريشك رب ءاطعو درغي دقوهل عاست ايش ريثك لاقي

 ٍِء ىلا ا لا ا ك5 < 0 5

 بي وذوي لاق قرعتادبفورعمءامرثبو ليلقْىش ضرالا هحو ىلع
 ى ءهدهو 0 ٠ جت و5

 عسمف »قير 0 و 3 2 ءاوّسلا نم نمسا

 0 يالا اضيأركح و ريدي شر ونك و 0 رثكلا لا ففورعملو

 ةريثك ةعساو تناكو هرب اهل لاشي نا ذو طمرة ر ةيدابلا فثد ًاروروصنمونأل اق رطل

 و7 شن للف“ اهتم شزالا لعوامل ا ءاملا

 ىو ءاضحالاروثمل اوىسطارعسلاو 0 .ريدغلاءامراصلا هب ضرع هش هنم والاه

 ثم

 رثسلاو دولا رئابلاو دعبل امدلزكووحيغ مانام االول 0

 هع” ءد ده 1 هوم

 قر اد[ توع ا وليخلا ترعدبا مر 1 غلاما ” غلا 2 ودوسح اروثمملاو

 زو 8 -

 هديسس نأ هوجو ملا 06 2( هبطت مرداس

 ومو د يرو وسو

 هترسلصأ طلعاذارخاوهف ار هردو مظعت لو[ تدع تعنلاو تالا لم ةرسسلا لل

 2 9 م مج م هد

 رحلاوةرصلا عضوملا كلذ مس ءاوعاَر 2 ًارملاو 7 م. رمظعلا كاذ ف قيوٌق دش. نموصقلاف

 0 0 ا 10 - و2-2

 7-0-5 هج ةركعةصشا نمار ةفص ثدبتاتح هيمو هنرس اح رخىذلارحالاو

0 > _ 

 ةوءوم وى 00 7

 رحالاو "لال زكارغإ سار وهل يدم سيكا اهله مقالا

 يع

 7 اقام



 6 ءارلا فرح هب ءاملا لصف ل

 وهل اسْنا ىلاعتدل آوقرسف هنو هلت ةعالئذاارتسألا و هعضوم قروك ذم هوهو عوطقملاوه

 اذهلاةفسلاجوهو لو هملعمتنا لصىبنلا ىلع تدناكو لئاوزب ىضاعلا ف تاز ريالا

 بقعلا عطقنملاىأرتي الاوهدهتا:كعناشن ا هؤانثلجهننالاقفدل بةعالىذلا اذهىَأرتْسالا
 - 0 ل و كي 2 .٠ 1 و 6

 "*ركمف فرشالا نبا مدقا لاقت س امعزباثيدح فو 0 ماو روكد نار احو
 ةمو5 -* و

 هموقنمرتسي لاريداصلا اذهىرتال ًااولاك مثلاق مهدسسو ل دملالهأرستن 1 ٌشيرقدل تلاه

 قاتل زناف هنمريخ نأ لاق“ 35 اقتسلا لهو ةنادسلا لأ 6 لا لعأ نحن وانمريفنأ معز رب

 توغاطلاو تبحلاب نونمؤي باكا نماسسضت اووأ نبذل ىلا ل ؟تازنأو رتب الاول ,تاش

 هلداوالىذلا ربنا الاريثالا نا السساونمآ نيذلا نم ىدع أ ءالؤهاورفكن يذلا نولو قي و

 داود شعيرلدارأت دوكينأالا ىبولاو ثعبلا لبقهلدإو هنالرلت هيفول اح هلدلو ذشموب نكي لبق

 رامثاههرسيوءالدلاوداز- ارملانمدلةورعال ىذا الاورس سانا كالاو مدعملا راد ى الاورك ذ

 مودم وزومؤ7 هدو

 فزاملا سئرلاو لاق .اهعطقيو هجررتسي ىذلا مضلاب رئانألاو اهعطق ارتباهرتس هجررتبو

 ىلسلا نصخانأو جب مةقهطنيةدابعةمساو
 و ورصس ىوو ىهس وهو هد ده يمر د

 تا لرعلا كن رطعوع د# هناوزنخهفنافتزت ميئل

 ل 1*2 .

 « ةنيغضبضنطبلا ءاكوديدُم * هرعش فروبشملاوىرهوملا هدروأ اذكى ربنا لاق
 م *ر 2

 هدشنأ هلوقو هةَلَسنالىذلا رئاالا لءقو مامتلا نرتب هناكريصقلا رتابألا لبقو اًنفدك دنيمت
 9, م < <هو 20 لا

 ب 7 ااذحأ برقلا ىذعامق ىلع 5 هنيغش بط نطل“ ءاك | ديدش يبارعالا نبا

 و هوو 9و

 ةدفانلا ءارتسلاةححاو عمو ىطعا اذا لجرلارتب او هقيدصنب وهن امر ىف عرسي رئانا لاق

 ىمشأاوأ مالا ةالصن ءلئسو ههجومهللا مّرك لعشب دح فو سمشلاءاريتسلاو بعت ن 1

 هيو و*5<

 لحرلا ري و عفترتو ضرالا هحو ىلع سمشلا طسدنت نيحدارأ ض رالاءاريتلا ربت نحل اقف
008 23 

 در سءشلا بصق نيح ىعضلا ىلصاذا لجرلارعب ابيذهلافو الذ نموهو ىعتلا ىلص

 652 ءو- 2

 ةيرتبلاو نانالا ىهوةرتبلاريغصت 2ةرتبلا ىلارعالان با ناسضقلاك اه رخت ىأس هلا

 لاق عضاومئايألا وارسل ورسلاو ركبألا هبقلودعسنبةريغملا ىلا اوين ةيديرلا نمةقر

 لامقلا

 يب سر ب يال ا
 < ةني 6 , 3
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 ىوهء9ؤو م 2ءو دهس

 رابنلا ناجل 1 سدلف د نسب رقادسر ري مناف

 رببلا ب( روب هعمس وروي رانلاةراللاقي و هعدقتو فورعءملاوريخلا عانطصا ىتعد

 برعم ىمخأ عاملا نمبريضريسلا ريغ دسالاىداعي ىذلانارُقلاوهور وبلا داو

 20 و وم < دمت 5-0 ه5 )5<

 ارتبءوشلا ترتب هلصأتسا اذا هوقو بنذلا عطق رتبلا ريغ اعطق“ هلال هارافا )ا
 م

 عطق ىلا ىهوتروُمبملا نعىمنملا اءاعغلا ثيدىفو عاطتتنالاراتنالاو مامتالا لبق هتعطق :

 3 ىك ةت< ى 6-22 ىو“ م اددع هادو ا

 عاطقراس دروس و ورتابفيسورتس ورتستافا رئادإهزئانمب ه ركن راد عطق لكل دقوءدس:نبا لاك اهمنذ

 9 ء د وه س
 - ومد

 0 ى نمبنذلا عوطقلارتبالاو عطاقلا فسلارتابلاو

 ل ود وم وي - 2-6

 نآوش“ اراشملا نعى هن هنا ثيدحلا فو ارتسب رسب رسكلا رتب هنملوقتو راماسندو ركسق |

 دعسثيد-ىو ةئاثلا عطقول والا تافنيةعكرف ع رشىذلاوهلمقو ةدحا اوةعكربزت غس و

 1 2 0200 هدو

 ةباوهفهرث اريخلا نم طنا ص لكو ءارتملاهذهام لاق ودرع بزر] هلاعركلا افةعكر ربرت واهنا

 وودو مع و ةءدمود ىسق وو

 ءاركد هبطخو رس ًادريصىا هللا رك ادقو امهريخأ لقيت اسعد معلاورععلا نارتبالاو ا

 لق هاا هبا دار لاحم لبوييلعمتا لمينا لعل سالوابن كاما :

 ناكث يدخل فو .لسوهملع هنا ىل_صيبنلا ىلعل صب لواهيفىلاعتهتنا دمحم هنالك اهل
5 72107 9-8 

 تالا نمرتآلاو اهريصقل كذبت رم« ءارْعَسلا اهل لاقي عد سو هملعهتنا ىلصهننالوسرل

 ىمسامناو تطقسأالا لماحهرصمتالو هنمّرذالادح ا ءاربال بندلاريصقناطمشلا للاي ىذلا

 عدد <

 ىئرتساو هفهتلادم< همفأداللاءىذ ضال كتم دحلاى و هنمريب هلاك هن درمصقل كلذ

 هلوةك نعمل نم :ارلا ِبراَعَّيملا ضورع عنمرابالاو عطقلارتسلاو عطقأ

 همم 5 هوو 5 وهمس س2 6

 دل كان دل ع لو ساس و ني كل ال ف يي ا ام ىلا ا دمج سمع كاف ا وجع لي 000 30 اهنديحامل ل نتي هي ابا انا طاع عع ف عال 000 م« نع ا ندوىسوطسن اخ #* رادم در ىلءاجوع ىلبلَح

 - همص تبوو ه 6<

 اكستا ]ضبا « سدس الواقع نك سدملا نم ىئاثلاو
 ش
3 
2 
0 
9 

 ميا ١

0 
1 

9 > 
 وعف قف نات فذه ناوعفامهمكحاسمنا و لف امهالكاكبتأتن ١ رماكلوذ اوقو هم مه خر هن 2 أوقف

 هلوقوهود.دملا . ند عبارلا تدبلا برطقىمسو لف يقنعلا تكنو راو تلق ١

 ناقهد سكن متجر د دوا ءائادلا امنا

 ا

 ممدود رادوم

 امتافرتبالا برطقدامسىذلااذهاماف سراقتملا فرتيالاامنا ررطق طلغو قدءاوأ لاق رتب اداعم
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 راو "اي عابب بهذ 3 اهلئلبالةرامقل اكلت

 م مصر

 «مؤدمد

 ارامل نب ىصمهماو ىذيزيلادمو لاف اهعماج اذار ًاهريئباهراواهروي هتلملح لجرلارآو

 ناحرعلان مال اكو لوغلا كأن يبيلكوهو رعاشلا حرعالا بلعثانأو ىنطانلا ةيراجناَنعوج(#

 هدم

 00 حيرعالا كلامو اجر ءاانمو ىربننا لاك ءارعشلاو

 0 وطاَتلاو هش ىلع 031 دزاَؤَم ىنطانلل بعت وبأ ىديزيلا

<2 

 يمك ثامانيحاصو# رفاحةقر“ انهشلا 1 لاو
 صم تس

 وم ادو د

 .ريشمو يآ الأ س 011 ادرآحربعألا ناكناورعالو
9 0 

 ءاوهلاوهووُللاَراالاو راعلار الاو

 نع بول ةمءابلا دعب ةزم همر انآ عملا و يا سلقلا رجلا (راب) (ةدح وملا'ابلا لصف

 ىو رود: هللا ىف ىهو راثبلا ىسهف ترك اذا رانا لوقيفةزمهلا بلقب نمبرغلا نمو بوعي
 3و

 اًضعبامضعيذدمو رئملل ”هلق عج رولا اضع اهضع دم روب 1 نمىلسّتعاةسشناعش ودح

 ىلع عمسنلو بول -ةمرات الاه 0 ةرايلا ىهو ةانقلاءاك ةدحاوق عمت اههاسن أوه

--0 201110 

 اهرفحا هر اًساواشر اس اهرانوا رأت ًاردقو رانالاقيو راّثاع :رفاحو بي ذهتلا فو هه

 ه7 وود دو دؤء وم و هع

 ةيداعلا ىهليقرابحرتملا ثيدحلا فو ةرآلا 0 ا

 رحالاوهلقو ل ًارابج وهفهريغوأ 7 ناسنالا اهيف عقمف كلامالو رفاحاهل لعبال ةعدقلا

 5 2 0 2 . ير ع ٠ : 8 ع 0 3 3

 لبقو ضرالا نمةسزلاك ةروملاو تومهاهيفعتوايش اهنمح رو اهيةنضرتيلا لزني ىدلا
 90 هم ل 26-22 زود ودودد 000 3 5

 لبق هعمو هرخداودامخامهالكدر م :اوار ١ هر ام  ىداارابو لعفلاكلعفلاوراثلا دقوم ىه

 8 1 العرناثيدخلاف و رت داو خام رع ىلعةرشبلاوةرلاوةروبلاو ةرودلاةر دل

 سول حمم ل 104

 هلع لمقو ع هر ايوربختار 1 و رخدب مو ريح ةكدَح هسفنل معي ل ىا امشي .رلفالام هلا

 اهل هس اريخهبسغنل مدعي ل هناك ًاضكئشلا نموهثيدحلا ى ىعم ف ىومألا لاك اتم
 ا و ةه”ءو

 ثريس ”اوتر اس الاقي ناتغلراش الا قدسعوب لاك ةريثيناسنالا اهرخّتي ةيسخ دلل لاقيو

 ش فاطقلالاقو اراك اواراثم |

 ناف
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 ادّةنللا تدعدو مشروا كلذ لكربأو تفلالا وتمر [ىرخ أ ةغلو رع | (ببا) مالسلار << و

 ءأ ارقلا نكشلا تأ ىضولامُشلاو امسضلا نيب لال قو لامشلا لسقؤاب لاه

 بدم ع5 <

 دشن ولم لانم ىلع ريو رباو راو راش د ش ا ر / امصلا ءامسأ نمل ذو لعف باب ىمصالا

 تدهرالا اذاراسالاتاو 23 اصلا تعاذا
 2 ل

 5 5 . 5 1 ىك ). وسلس ءو* و :
 راع مروا الالاقدو هبا هج و بوتات 5-3 روواورب 6 ورياءامكللاقيوا

 ىو ١

 رباهعجو فو رعشرب ,الاو ةدرابدواوريا خيو اهلبقامةرسكل اواو تراصانغاوراوألا نم

- - 051 

: >5 

 ىضلاريرلسب ودسدشنأو رب اورانآو رونا ول عفا ىلع

 < هس م هدم هم

 ريقا ارقيحاردقونوطيلا قف 23 ةرج اراب[ تاك ايضا

 7 هو بدو 9 ته و و 25-5 5س

 تو ةضككةردم هلوق# ريواو لاذ قفار ل مسد 5 ةردممنالعجا مكن ارعله

 وهو © وذو هو: اه 7925 مس

 ريفاظأ مكنه ودع 2 03 لوا عل نور هرم
 ج1 2

 هه و و ثد هدص وو 0 يللا“

 عومطملا سوماقلاح راش ريا بل دب : آلزي) م_ةطدام مكنأو

 ىكعد مأ ةردهع

 د 0 او نكعلا
 < ءوس < هم

. 5 . -. 2 3 ٠ 

 اضن دادشنأو [هضانوةديح اوىلعاعيضاديز و: هاوو

 هَ 01 ش 99-5 29-2
 ارمكموار أن بتعل | 33 را نمرات اا

 7. «ى< 52 9و

 «بتعهللا ىذر بلاط أن ب" ىلعنعىورو فقالا يلنعقانأل بدو رعت

 ع ةهومصو <

 اذعبممضعب شهيب داو روك ذترثكن منا هامعم يقطن هس ار ليما

 سودسنب ثرَخا ا م ,1ناكى رءاشواف

 هللاءاسنا ررة جرت قركذ د ص رذصو عا رب ةرقكو ارك ذنورمعودحأ هل ناكل مق

 حا عّشلا لاف ةيدابلاءعضومريهو رب اسيدبتلا ةيدابلاب عضومرب او

 9 3 و قنص كي ب ا يب جرب سس داضو 2

 ريا نسهنمت اللا نم د ىردحا ب مح بالصأ ىلع

 مد ربل رح

 مصالاماعزيسابعلاف لبجرياو
 هدهزؤو ”<ز)و :

 ريا نكرمح از نم نكلو #3 اومالاامو بالكل اءام ىلع

 عاترلا نيىدعلاه رمصاارانألاو

 (ه برعلاثاسل ب 15١
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 : يم ا 1

 ةريوو ةروا صرأو رف أعجلاو اراوا تراصف ةزمهلوالاتلدبأ مزاللاى رم مزاللا اريسغ

 اضنأراوالاو ةدرابرواوربا يرو ديدشرحو ءوهموذىأراواوذمونو راوألا ديد واقم
1 «- 53 5-5 7 ٍ 0 

 2 7 5و و

 رعاشلال اف هرم مالا بوبملا

 بْودملسللا داوسفروايسم 5-3 منعوا اوربا يك

 03 وة” وع و 5

 8 اورباو رباءاميسلل لاو ناس يضر ل نكن :وبءاس رجلا لامُدلا عب رالاهبءارغلا

 و < 0 هوى ه# 4 هدا 4 ا 3 ى 9<

 0 عزو والا ولا 2 نوواعداطلا مح وم اس «لقع بص عب ىدشن آو لاف روواو

 5 2 ىو

 اذا الا تراوتسا ىيمصالا لاق يبل كانك ليلا قير لبالا تر وامساولاف

 نمد دد

 اَهراَقتناكاذاف لبا تدعصفترغئاذا كاذديزوألافو دس اوراقن ىلعّشعبا رت

 ريعبلارواتساو واقل واَيسملا فاببشلا ليقع مال اكاذهولاك تر ,واتسا ل قلهسلا ىف
 ن7 ” ود

 قدزرفلا لاق ! رفعلا لاقي و هريغ :رايوهو بوثولا اممخاد ذأ

 ةمضما “ص و داي اوت ريتا

 دسل لوقامأو ماهريمأنينروألا نيد عب رث#

 هو ه2 وود < 5 5

 لفعل لا اذا قاسلا هب #23 ايدو م سناكلا بلسي

 هم و

 ريقتتلا نم وهو يلتف اهرسةدشوهو سمثلاراوأن موهفكلذك» اورنمو امبراو[ىورو

 اربااهرش هريغلاقو هوو هل لج لح رلار[تدكسلانئا هن 1ك راو باقكرا والاشو
 م

 لاك ناعضوِمةراواو راو :اهعماجاذا
 هو ةةو”ده ادت مد

 ترو سد تاتا ىب هاماذا # اهلك كم ناهي ادع

 لس“ دواك ءاممساةراوأو ساسقرتع ىلع "”ىدعىلاةبوسنمةبوادع ةزاراسنس درو

 1 ا ع 1 0 7

 فري دخن قو تا هع 5 ا

0 

 ةمضرم صب اول بوس سن و 5 ؤ ه ”-

 7-0-2500 #* هقاث ( الامال تفطدقو

 | ن:لامهضعبهاورو سدقملات دب مساوهوةرو رضلا هفمقت ديدشتلا لش ىر واروهشملاو
 ىفةنملا نابعك نعىورو مالسلا سد ةيئاريعلابمانعملاقو هب رع هناك ماللارمسكو هلمهملا

 ت.عدكلدلر ةرخدلا ىلع عقواهنمرخت عقوولوةرضعل اوسدقملاّتس نازيع ةعباسلا ايلا

2 
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 ه ” 9و ه ”ت قت و هدم9 ه<

 ردتوملا ىد[دلبقنم ميلاف 5 رتقلابذ لك انوبا نحت

 لا ىيستداعتناكى لكلا نبا لاق مع ١ اموره ا تلعث هدشنأ
0 

 ل 2 9 م 68 - ٍه و م ه9

 مدوم ت 5 و

 ايوودعلا اذوآلعو الاد فو اةواجم 0 الا

 بام و هود - 5و

 عضومريمالا ىداوو « ريكو ترها نيب كلغاو# درولا نب ورع لا دلبة هاو كر ةخااذو

 و

 ٌرصانلا ةظمَشلا فاسدا اسك 2 امدعرمألا ىداو ف نعزفاو ىارلال اق

 ا < . . أ 8 و 4

 هلوقب قدزرفلا ىعداباو مرادؤب ىلع بعك نبثرملا ىئبلمو روماملام ولو
 ةةدو هج 3 وهل -ي وموزو مص م اس 07 004

 روماملاسراوفنو رك ذتوأ *« افصاا مونمكءالب نورك ددله

 2-2 د ءءء

 ىلبصوهّللالوسرهملاح رخ نافطغراددنمعضوم مملاوةزمهلا مب وهو ارك ذثددحلا ىفو

 وم ةودمءدءه» ب 9ررو ب

 هبابثتبلاةرهاثبللا تيبلا عاتمكي رخلابةرهالا ) رهاإ) براحت عه إسو هلع هللا

 يا رباللاو هعاتموعوراتعلاوةرهألاو ةرهظلا نسحتد بلع لافو هعاشمو هشرفو

 زحارلالاق َت تارغا درع عحجاو ننام رجال ودل

 251 رارثمعيرلا ترذأ 7 اررااماذا حان ىدهع
 تم هم 657 انت << يهدم هدد ا ,_ هوه

 ارتب ا فاكح ب ا هاتدب نسحا

 ا واعاقدب رباك دهعل ]وعد :ىئدتع رشة سداسلاملا ىلع بصن عض هومىف نسحأو

 م >5 ' موج ُ 22187 00 3

52 3 

 د7 < و ةمض د و ت <

 ْ انين 51 را 5 زا

 سمشلا 0 ”ميضلا رراوألا ) دوأ عه :رهالاو هديسنا هبلعىضتهضةولاك ْ

 ةعاطنافه_تعدللا ىذر ىلع مالك نو بألا وناشدلا لدقو ٌشطعلاواهعظو ورانلا مقل ظ

 طالوت فطل أ و نامدلا نمّقرار اوألا ةمغدن-ونأ لاك ةدقومنارينرا اوأ نمر رحنا ا

 راولا هلصأ بولمراوألا قاسكلا لاو تاما انههرانلا 5 راوألا نم نْستدقراَنلاو 5

 ا سام

 ىرح - اوناواو ةملكلا لأ ١فتقتلاالفارا ا اواوظفللا ف تا دافةزمهلا تففخ مث



 . ما 1 ا ا ا لا .- ١ 7 ديا ا ير لا ا لا ا كوسا لل اا بزل ع يسر ال ع ام
 ا مارت سرس لا 0 ىلا 51 1 عشا

١ 010 5 5 

 (صأ)  ءارافرح « ةزمهلال صف 1
 <59 هس 5-5 <

 اولا عازلا ىم .كلاىذكو 5-3 انرامذ طوحب نمانسف تاكد و را

 وهلاع رولا ضاوارمتتس قلاش طلستى ا مسملعضانو طاسملاضي أصّوملاو
 ناك هلك عفا ددزهاذا ىذلا خرلا ىععازلاو ان انساهيفلعجا ا كنانق محال وقت نرعلاو طلسملا

 دود دم

 لاقنو ىبكالا نعهاكح عفا دي ناك اذا هل < برب ص لدقهنمو همدقم ف ىرج روم

 مر د

 سس يآ ىسو ور

 دحأأاهبام ىأ ما اهبامو بروح هنا ىأةقوسناكد قوايلاو ناك اذا «بلعرماو مما نالف

 سفنلاروماتلا لبقو كسفْسو 'لدلعءام لعأ تنأديربهؤاعوهرومان كروماّس لعأتنأو

 8 0 ل 1 م ا < وم ع 7 3 )

 اعرو هسفف باقلاودلمقو هيايحو هت حول اقلا مداضي اروماتلاو لقعلا لقوا متامحو

 د ل104 + وعم و - 2و و يه

 سومانرومالاو كا اربزوروماثلاو دلولا روماملاو هسشتلا ىلءاغيصل عحاعرو ارج لعح

 77 8 20 3 3 ِع 0 د سوم 9 2
 الاققيراالاةروماثلاو ةنانرسةملكلا هدهل صا لسقو تالة عكروماتلاو فهارأا

 م وهوه 03 د يهد - 0 1 و 0
 ى صانلاو ىروماثلاو ةقللاةروماثلاو»اهءارشل «هعوذ صةرومان اهلاذاو #2 ىبعالا

 ِء يل 31 3 عم د ع ف 1 و
 امو دحأ اهبامىروماترادلاامو ةأرملا دذهنم ن سحاب رها”تد رامون اسنالا ىرهوتلاو

 انيضقو هدمسن الاف لوالا ىلع سامقوهو د_بعوأ لاق "انا نهرين ان نكح رلا

0 3 228 31 91 5 

 ليقو رحأاباود نهرومانلاو برعلامالكإ قلولعف مدعل هلك ادهىفةدئا ازءاتلا ناهملع
 ود < 2و 5 دو 5 2و

 : و 000 ااا ايدل هود ى 8

 ربولاوريدصلاو نصا 5 ريع ةعبس انشا | 57 ْ
 تسمو -د 9

 ل نفط و لآعمو 23 رسغومهمخاو ع أبو

 زوحتلا مانا ءامساو ماقملاوأن عظلا فهرواشي رخ الاول سانا رس, امهتملزتالاّاك

 رذحلابسانلا ما. هنالاعازومعلا مايأذحأى مىتسلال ا ىرهزالا لاف اهعضومق ةعومت

 مهّصعي هبف ماوي سانلانالا آى هانغناو أطخ اذهو ىرهزالا لاقارت ومرح الا ىعمو هنم

 يالا يل

 مووهنفماشي مانليل لاقي امةسفرسعوي هنا ى هملاو مو.للاةعنرتوملا لعش ماقملاوأ نعظالاضعي

 الودح أل شب لو مهمالك ريثكه لذمو هسسمف موصي ناك اذا غاصرابنو حب راه ف فصغت صاع

 ج0 فم
 كارعالانيادشنا مّرحلار .ةوُملاور ومو لطايوهفهتنذ اىأ برهن فرع لبا

 ع ساس |



. 

 كحل ل ا يس ىف ل تاب ام

 4 (صأ) - ءارافرخ ه ةزمهلالسف
 مم 2-2-0 ع 3 دى ء- اوك << 5 ٍ
 هريسعلافو مااحد >اومالعالاٌتا مالا ورعونأ اكو لعئىأساابباملا قي ءاّرفلا

 دج لاقو ةّمهآل ثمةراماو
4 

 ووومص دك <مو 2220. 3 ه* يدعدصد سمودص

 رات قينكتررباذااهنم 35 ةرامآت اك ةعجلا ءاوسإ

 - قلو

 دشنأو ةمالعئ أك ذس و نس امةرامأ ى و رامى هدنة مالكلكو

 ىَلسَف كءلعىملَسنُ :رامآ *« امافراهغلا 02
 - - 4 3 - / و 0

 حامتلا لاق همالعأ اوتقولارامالاو عجبك ع جاو ةمالعلا ةسهالاوهدسنبا

 مد

 قدمراماو راما 00 تدترافهد.كبآهدرذا
 وت و للا

 ناسف لعد باعك مقتل فلو ةفاضالان دمراماودفاشنا ناوسو كر

 ىذدمءاتنا تقوىلا هنوةوهدمكب ىسغت هللا ردا ل وهب حادعل |سفئرامد اضااهُد :رفءاهلاو

 7 206 ا مادو وءو ه < ومو 2 .
 ةمالعلاةرامالاورامالا راماموب هيل ووك اولعحاوىدهلاءاودعادوعسمنب|ثيدحقو

 ّء ص - . 9 م .٠

 2 خرم تس 1 3 -ٍ 9 2
 حا عجاوةسارلاٌّمآلاَو ةرامارغسلل لهفرح الا ثن دحلا هنمو ةرامالا عجسرامالا ليقو

 201 3--- --ٍ 5 2 0 ا
 ةرامالا»ىارعالا نبا معو "لى اًدكف رانا قو دود_اتقولاو د_عوملارامالاو ةرامالاو

 200 ع ع 5 0 3 5 5

 قود نانملا ليم: ألا لنشترا د ودحتريسغم أدو دك أ نوعي لوتق :ولاةرامالا لاسةةتقولا

 مر ا وداع دهم ىلءتعزصةم اهن وعل رآءامسل !ىهل اوطو مظعأو تملا لثم ضير عل بحل |

 اهنيبامقزلا دق ضعبقوفاهضعب ةمّوكمةراخ ىعهاماورادلا لثمن هادا لصأن اك امعدو

 مالا مسالاو دتسشاىأ ا عأ رماه ىما حا لاقي شخ الا ةقلخ ملاك اهارت تنًأونيطلاب
 34 ده مد ه<< دو 8 س 3 هع يع

 |يااداهاهدتيعاد »ا اركت قمار ٍةالا قادق ئحارلالاق ةزمهلارسكب

 ءدو همم د 5ؤ) وعدادسص معو ومعه هدو

 ىأقحماوأل اق ارا يش تنقل زي زعلا ليزاتلا فو ركسشم بج ها ساو امعلاشبو

 لاق بيدعلا قو عينشلا يلظعلاّسآلارسكلاي مالا لبقو ركنملا نماهظعامش تحج

 هوو

 هذسنبا لاه ةدحا دنيز كما ةنيفسلا فنم قيرغتنالا ما تنميل كو
 همم م هو

 اورثكاذا موتنا ها مهلوقنمهةنشاوامعا ركسمايهادأ شاه نعم نا ىلا فاسكلا بهذو
 "ت8 اوكا 210

 نبالاق ددحىأسعومنانسو موسوملا لسقو ددحماحّوملاو اًنانساهيفلعج ةانقلا ماو



 (صمآ) - .ءارافرح .« ةزمهلا لصف 4
 0 7 ه0 7 7 4 « <

 لون مهضعدو هارتاملوأ ىهالا +_جوولاف رثك اذالاملا هاك لوقن ماهكرب ىأة سها هفهلنأ ا

 ىأ هما فرعتلاملاهجوفبرعلا لوقت مهلاونأ لاو رثك اذا لاملا هأ نم هت سها فرعت عل جم <

 هحوفاولاكحزربْءا لاق ةدايزلا هنأ آلا فءارزفلا لاكام ب اوصل اوروصنمو لاك هناصقت
 ومص ل سهو يح عهد

 نينوهم ناك اذا ذأ حا وما ل-دو 7 سار تالاف هنأ هنرها فرعت كلام

 زعملا دالوأ نمنارنغ_هلاامسىل_ءقو ا الاو ناضلادالوأ نذلخلا مرمصلا الا

 8-3 عاك < 200 000 1 5 0
 ليقو لحجر الو فورخ هلام ىأةماالو سا هلام ماد عالاب هوفصوادا ل> را لوقت برعلاو

 ا . ع 3 ؟-ه ( 0 1 0 1 .٠
 تعلطادا عجاسلالاق اى الرلاورك دفورخلاو لح رلاةىمالاو فورا مالاوى هلام

 وم وى تءو ست 5< مدم | هدو دس

 دكار هلىأرال ف يعض قجأ ةرهاو ها لدو ا عاالو ةرها نودغت الفار ةس ىرعشلا

 سقلاويهالاق ةعماو عما لاثم قدح دي هم امال هلل ةعال

2 

 دود قم هسص 6 9 2 وه <

 امصصااه هركتسمدنقاذا #3 حا ةثي رىدبسدلو

 م <06

 الف ارفقسىرعشلات ءلطاذا رمشدشنأو يا

 هلع مد[ثيدحىفو اربد هلل ةعالالح روبالا فلس ةرتال انهن لا اسماالو: سها يفلسرت

 همم 2و

 قالا اوهو رهالاثين 05 ميملاديدشت وةزمهلارسكب مالا ةردع لك ادءالةسعا !عطين ممالسلا

 دقولاق ريدا مر ءاقج أها عل طب نم ىأ ءل رض ادن سه ريسغل ل ون ىذلا ىأرلا فيعسذلا

 ةرملا نعام ىنكو ةحعتلااضي أ سهال ادعم لحرلاقن ةغلاصلاءاهلاو لرلا ىلعُّسهالا قلطت

 اهتدحاوةراجخا آلا اوىذخايهبسسي لاك سها لج رهلوقىفبلعت لاو ةاشلاباهنعىفك اك

 هنعهللا ىذ :رنافءن نامعابيفك رب ةدمصق نه دس, 3 زوأ لاك 2

 يهل مويلا دري اذامو اسقح + اور ىلا ناك اى مهلا

 قوما ةمقلاق وذ نوعلا تقارك هب. ّعَأ هقوذ من امءناك نا

 ناباوجو حوسوةحاسوروقوةرا عما نماهريسلتذو شحولار مس ا
 و 255+

 الو هنثأ نوع بكري ل فلا ,سعالاهيسّمو علا يطا حيفا ع نانا

 لاقو ميلا وةزمهلا تفي وهو ةراحن مزو اهنا مالعأن مريغصلا علا ىو ة 0 ءاعج كيرلاب
3 

 ءاّرعلا



 41 (صعأ) 2 ءارلافرح »« ةزمهلا لصف

 اذهن موك ىلعوحاكنل اقوق>ءافو نم عنج بسوأ اهبنوكست هلع نم حاكسنلا هعم ملصيال ْ

 و و ا 0 د 15

 ةيغرلارهظتو نذالا مصغتنأ ىتستدقا "الاه وكسامذاو اهنذاءالار كسلاح وزتال لوقو

 ركملارخآثيد حى لوقو ةف-الانما,تمالسو اهاضر ىلعاهتوكسي لدتس سفح اكنلا ىف
 هو و و <ةه< و

 ثيدحىفو قطنلانالا فرءبالرمالاو توكساا.فرعب نذالانأ العا مرا اونداتست
 و 45<2<

 دحأ لكم اسي ةراماوةيضاو حا لحبدو اهتنغاتنسا ايوا عايل : افدشللا

 حارا سحاب اةيلع هاو ءارحأ عي او ةرامألاو ةرامال نيب هرم ذل كمل ارمألاو هس أى

 هه وه لايلا و هو < و هم و ةم < ويتدمو سى

 ليلا و اوهداف د ةكايحو ياو ودرابسو كف #2 باهملا صادق لاقى لوك ماو :

 021118 2و 2
 ريخ ةرامالاو:ىهالا ىف كام لاي و لع صاذأة راما صاواربمأم.يلعراصاذاٌةرام مص ْ

54 - - - 

 لاك ءاهلانىئالاو اررمأراصا مضلاسصاو نالكهأ دقو اريمأريص اذان الف خأو رسكلان]|

 انينمؤمةريمأ عيا ]و دبع وأ "أمر قاجولو ىلواسلا مامهن هنن ادمع ا

 مث صر

 يملا مباح انيلعرماْذ كلذ ناكازنثلا نع باعت ىو رسكلاةرامالاوُ مالا ردصملاو |

 رسكلة مالا هنبل بلكلا ةَثعكك ةرما هانا امأ هنع هلت !ىضر ىلع يدح فو ةسهالا ىهوأ||
 لو ا د 1# كاهع 0 1و 9 4 5 :

 ١ ودعف ةعاطمة هاك لعاولاو و ثا نبأ ةنضا كان ءادن كال ةهلطثب دحهئمو 5 راخإلا

 عاد 5< نب 1

 را ىهواهيف كاعبط أ ةسحا ىلءكلهانعمو ريغال فل انةعاطقيرما "لكل لاقيو دس

 < ع - ىث ه2 ُ و

 ريماو ةرامالا ةيلورعمالاو ةيالولا نمةسحال اهنارم كلامها لقتالو رومالانمهدخاولا :

4-9 

 ىذدعالا ل وقدهنمو رع كلع هالو دنا ىعالاريمأو كإ معصوم

 اريمالا عاطأ انقل |ردصد « البلاف فلا ىداهناك اذا
 ةمدءؤهد ده

 لاق مو رثك ص اوهف ةصاوا سها و دلا عأو علا لحأواسؤرْلا ملاولوأو

 أ -

 ليش كرايم مه الجرو ىنامعلل | ع نعربنك مآ عزو سهالا مسالاو *«سمارب غامض عم :

2-2 

 م مدد 2

 نو ا 90000 هترثكو ندا ز هله وى لكن مريخلا هسف فرعتىذلاوهو
 ع هدو عرش

 هءاهنوهتدابز ىأ هن سها فرعت ملا لاملاهجوىفبرعلا لوقت "ذا مهددعو مهدالوأرثكدو

 لعحاللاقو دكربلاوءاغلاوةدانزلاٌةسمالاو هحالص ف رعت هألا لابقا ف لوقت هنففتو

 | هنىما فرعت كام هجوىاولاقو ةرثكلا نمهلكو اهلعب ىلعذكرابسُة ها ةأرصاو لاملاهملع 1

 نسم امه ةسحاو صا هلوق

 سوماقلا ىنئمكفولؤالا
 ىكعم هأ



4 

 ّئطخع نأ دبالفهبأرب لع نم لكى أ رعوم لكن ا نلعا «هلوقولاق ديربام عقاوب نأ لبق سفن
 ردا و حالا كلذ ىفانالفترَمث لاعبو هرواشب الأ دا و هلوقولاه تامحالا

 همس نؤد صل سس

 ارامقث !نتلماكرشاو سهلا دارو هلا داعم

 و هوم هود ه ود سوم و 9 5<

 مكعب وهسفنرواشد :وابار ترب ربفمكى أ #4 رمق فكبوذكملا ىردبال « هلوقدتمو لاق

 00 رع اير لكزس و 5 هلوقفدسعوأ لاو هلع

 سقلا و سها لاه هلثتما أ سمالار تاو ىرهوملا هلع مدن ةنقاعلا فرطتالو تبثالو

 كلذ قدك الهناكاع رفد شرهناىريف هسفن هه هان امىا *« رمانامترملا ىلعودعيو *

 ىلءرم اًنلاكلذكو ةرواشملاراهتسالاوراقثالاو هفاورواشتوهبا وتهاذا هاورمت ا لاقيو

 سلو سا لاق لوقلاىلاٌئب_يىذلاوهلبقو هيأردسارموملاو لعافتلانزو
 ه 2و < و ةمس ةه مسدد مص وم مو و

 رمتان امترملا ىلعوذعي وا رخفاكر .؟نيراجا مهضعبةءاورف

 زدءدعو ه6 9 سس -

 دوما اور اوود حا فد ياو هلع 3 لابو عحريفءو بنل هرينغأ ران ءرملاثادارأ لب لاقيو

 92 1 ل يق 5
 ثيدحلافو هب راو لوقت ةماعلا هترواشاذاٌةسصاؤم ىرحأ ىفهن حا هريغلافو هرواس

 وهف هناؤسو هنروا تمد ترن ملكد يلو رم بحاص أ قيربجتك الان مىربما

 2مءسو 5 دروع

 همقى ااا ةنررام أ هلررفلا حا هلزتاذ العرس الي لاحرلار عد دحهنمو ”لريمأ

 ودول هدو

 قأنالىاادشَرر الز الاثر دخل اهنمو هلعش سحانمميئذلار روما لمقو الا ة قاوم لبق

 م ودام ددددعو

 ؛يش هن رعاه سفن ناكر مث ا ةرواثمريغ نمالعف لعفنم لكل لاقبو هسفن تاذ مدرب

 000 اا قنا قتانتلا و نعام ذل اى ةروامثملا: ص اوملا نمو اهعاطا ترق

 هاوقل ثم بجاون سد اوبترا ذه ولات يصغي سبل او هن سحاو همض لاقي ولاك نهج زتف

 كلذ نا حالا فنهنذا نمد هلاك ودب هدارآنوك نزوح و ندا ١

 ةباطتسا ةهح نموه نتا ىفءاسنلا او معا ا ةحلمامو اهنذا ناك اذا حب وزلا ةمصحلءامتب

 ىلا تانبلاذامالا اضرب نكي ملاذا ايش عوقو نمافوةو ةفلالا ىدأوهو نهسفنأ

 اع ابيب أن عىفاخااهتنب لاح نمتلعاجر درملان الو تغرأَنهلوقعامسففو لص تاهمالا
- 



 4 (سعأ)  ءارلا فرح *ب ةرمهلا لصف
 2 2مم

 0-1 7 سلو سوو 11 س هس ودم و

 هب سنادقام ىلعف وراه امو وقام هررغا ل اقمالو هش اهوزل كرك هنئاذ سحر هشام

 ىنعمناتغل هن مماودملابهنرعاةدسعو أ لاك ناتغلد ص اود محا لدقو ريثك هلثمو عامتالا نم

 ات - و هد <

 هل لو بوقعي لاق كلذان ا هتلعأونالفرلع مهلوقربد#قت ىلع ح رف رثكى أوه هاو ةيراكا

 لحرو مهلاومأ تربك اراعاتالفونب او رك ارسكلابهلان ها نسل ا لاق هر علا
 هيا قددوا 8 0000 نادر ممتع تاق 1 د ىو ود

 اورامتاورمقثاو سهالا ىلعاو هان وه] ف هي هن سها هسفت ناكر رسقث دقو فورءملابروما

 دومدس س وص ةزو-*-هو<

 نورواشتىأةدسعوأ لاق لول ةملك : تور "الملا نا لد زخسملا ىو مهءارآ اوعجاو

 باو نيرغلا لوقب محاو 3 اوان لَكءلع

 هه دوما د ةدو بم 65 0 ةمضص 9 يل

 راي امءرملا ىلعودعيو #4 رج ىداو ةورعنراحا
- 8 

 رءانامءرملا ىلعودعد و تو ءادهلا دق هلاو نسقلا ص الرعشلا ادهوهريغلاق

 ءرملا لعودعي فنك طلغاذه ىدتقلا لاك كله أ فهيلعا دعد#تر رريغا مهاره ا اذاىأ

 نورا الملا ناهلوقو لافرمشلا عملا 3 رآامناو ةكربةرواشملاوهمفرواشام
 ع 29- ع

 ناحا ىأرلا فئطخغ 5 رقم لك تانك دشناو كب ثوم يىاكب
- 

 هو
 اومهىا فورعج مكتب اورسشتاو هلوقو لاق انامحأاطخا ةروتمريغدا يهاب بكر نملوةنلاق

 هلوقىئعمح احلا لاقو كيتو صا لاقل ةدسعو ألا اكناكولو لاق هبلعاومزتعاو هب

 2-لا

 ل رءاروصتمو ا لاك كاتب اضعن مهضعب ىمأي كب نورا

 3 مهضعب اوي ىأكب نوعي عمو اومداذواومدةخاواولتاقتو موقلالتتق :تقالاقب اك اضعن

اىفلةعرواشاذا' هءارنالف رمت لاش نار اجو لاك كإتق وكلش
 4.د .ئايىذلا باوصا

 ودودلدو 65

 مهضعب صوب ىأك ينور املوقى ىقلاق ىرخأ طخ وةّرهدب راي بسيالا

 مكسب اور او هلوقامأو لاق كبر نوم (يىععشناى دنقلا لوق نم منح كإق فىأ كفاضعب

 نأ هانعم «رّتؤم لكنا نلعا#«هلوقو لاك فور ءعاضعي مكضعي حامل 0

 نإ 2و و هم ص د هوس همس

 سدنلت هجوم لع !نسلت ىاران حاملا لافو اناا طع هولا . ام لكى هباررسقت

 رهس سفت قرعت لافو كفةنلترقثاامش لاق اسهأد ا رعود ع

 رواشو ترا هانعمرم لاق ”ةناررشتا حاةيلرتاذا لخير هئالث لاجرلا هنع هللا ى هرر# بد دب

 ا ا يي ايي يي ما



 ما مجالا را نر خب رو وت تدرب لي اي اسس نا رم ا لا اكيد ل ا ل ا ا اا كس ا را
 2 م يع 2 0 3 3 نيرا 4 0 5 4 5 1 00 ا 01 00 كتر و ا لا

 (عأ)  ءارلافرح « ةزمهلالصف 11

 لاقهناكلذو سابعنباريسغتل قفاوموهوابيؤرتمان ص ةملاعلاوبأ ارقولاق“ انك ادملابانعآ
 | عملا ففضتلارانسمارق نم لاق ءارغلا لاك امباوك قصاونأ لاو. اوقسففاهءاسٌوُرانطَلس

 كنا ىنعملاو ارعنريضفادب زها وقت تسل لئاق لاق ناف .اوقسفف ةعاطلاب هان سها

 اهيفرتمانرهأهلوقهإ_ثو برضلاريغ ىلعل ديال ظفللا اذهفديرضفارع رضينا ُهُنْح

 هللا ماذغلا خسفلاكاذو ملامح صعملانا لعدقف ّدصعف كح اهيف اوقف

 اا لاك ةئلانةغلهذهنوكت نأ ىسعو هدمس نبا لاك الع لاثم ىلعاهيفرتمان سمن سلا ًارقو

 أ نعمت ليقدقو لاك ةرامالا نم ن وكت دقو لاك اوصعف ةعاطلابمهأن سما انعمى رهوملا

 | ةكسلاملا ريخ سو هيلعهتلا ىلصىنلالوق اذهىلعليلدلاو لاك اسييفرتمانرثك اهيفرتماب حا
 8 1 عا ريما ست ا او

 نبىلعنعرجاهم اورثكى ان الفورم الوقتنرعلاو ةرثكمىأةرومامةرهموأ ةرونام
 3 "بول ا م عد < 20

 دسللاهو دولوح و ىأةر ومامةرهم مصاع

 انني و و 5 هم > و 5<

 دكيبل اوكلهالاوريضراموي * اومماناواوطممياوطمغي نا

 سد سالم 3 3 3 5 8 ا كي هو 3 ©

 هناااه سها لاق ناتغل اهيفو لاك نلاو اتنلا ةيثكلا اها ةرومامٌةرهمهلوق فد سعوبأ لاهو

 | 0 2 ل ا ل ل ل و ع
 اهوعس امهلالحاودزالاةرومامةرهموهااهريغ لاقو ةيصحوم ىهفهللاادنهاو ةرومام ىهف

 ار 1 < 99ه ل 5 5 +74 4 ف

 انادغلاب هين اىنا نرعلات أف امكجةروامنزو ىلعةروماعاؤاحناظذالا حودزاالفةرونام

 1 د28 7-2- تا #ء وو

 رئاظتاهلو نظفلل اح وزتااشعلا ظفل ىلعاادغلاءاواف تاودغةادغلا عمج ا غاواءاشعلاو
 0 7 7 3 7 م 8 2

 سس وةسص

 ريغتارو رام نعحرا ل_سوهسلع هللا ىلصلا ع اك "هلَعفُم ىلع ةسهوما بيف لصالاو ىرهوملا لاك

 لافو اسودزيل تار وجأم ظفل ىلعتارو زامل ةفرزولا نهتاروزوموهامناو تار وجأم

 0 / 72 سد هما ع9 4 000 3 9 3 5 ءوىمءدوو لع

 اورثكى ا مونقلا ىهاواهداورثكى أ ةرهملا هللا ها نولو د اهلسنرثكىتلا ىهةرومأمةرهمددز ولأ

 2 - 8َ م دا ا 1 55 سوس اء هد < سو يو

 ددعملا مسن وبربالثو عا 7-0 كراس لكن ودالو نوؤرط ىشعالال اق

- 2 - - - 

 2 دءرا < 02-1 8 500 2 2 يو 9 < 1 واي 508 3 يب ب2 هو

 هنمو ةرموم ىهفاه راو ةرومام ىهفاخىهاناتغلهضواورثك ىااو هاف هتنا مهسهالانتد و
 م و 2 ع وهدم سس 3

 هنمو ملسو هلع هللا لصىبنلا ىعي هناش عفتراوة شدك ى أن با حا ىها دل ناسسىلاثودح

 00 : 3م وص د مس جام ل 3

 هاسنمو ىرتام ىلعددربى ته امل هللاو لاف هاك سا ىراىلامهل لاق ال_>رن ا ثيدملا

 ترك صحاو هذ لجرلا هاو اورثكىانالف ونه ادق ة لهاا ىفل وقناكدوعسناثيدح

 هشام



 4 (صأ) . ءارلافرح ه« ةزمهلالصف

 اك ما ساد تلفن انوا ئاوم كل لقعتمب اذافنيتمضللالاقثتسا سهالا,ءادتسالا فدو لكو

 ءافلا عمةزمهلا هنف نولخديداكيالف لك انلك أن . ا ةالصلا كله ساو لوز ءلاق

 دى وو س سل ذوم سو

 نع تءاح فرحا هذهولاف دلع اق نولوشدالو الكشف هاعفراو اني نولوددو واولاو

 اوردكد تارس .انرم 1 لإ الب | لثمةزمههلوت أل عف لك ىناهمالكر ثك ثا كلذو رداون برعلا

5 5> 

 ىلا ادودمهار 0 وةزمههلوأىذلا لعفلا ناك 2 قباكلَدكَو هنملعفي

 اولَّوْخ نيتزمهنيداعجاوهركف نيتزمجب رشسأ الص نآكو مالغاو انالف :رمسب الق رمآلا
 9 يرسم هموو و89 2 دعم

 ذا نهؤالاقب نأ سهاد سها نمسهالا قد ناكو لاق اروسكم هلام ناسا ءاامهادسل
 واوامهنب ناّتمض فرحا ىفعمحاف ةعحللا اناوسلَوَسوةَاتلاةرمنملات كرر

 كدعل قل هنالواولا ةزمهاوحر مو داو ونين نيام برغل تلقتتساةوارل

 هوو هدو

 ذخاالو االول ااراوقملو ل رم واف نست ا اذاكر نكت اثالك رض اولاقفنافرساهشرلت

 ةوورم سرا س 2 ع ع

 سحاب سهأ نمل اهبل صن مالكوأ ] ءافو واو سمأ فلآ لبق متقتاذا أن صاىناولاه مهناالا

 اهاقمالكب تلصتا اذا مالا فل نال كا ذاولعفامغاو لم ىلا ودرس اوانالف ولا اولاقف

 قلا اولاقفدلمقمالكب امهبسهالا لصتا اذا ذخو لك ىفكلذاواعشي لو .ظفنلا فكفلالا تطق دسم

 ٌدلممأو لن لو ادعرابنمالكو اعتدنا لاكن ساو انعمسأ# دوا أو عمسأ مواذك هل مدشر ا

 اودراعع ربرعلا مالكة عسل لق ْدْحواالو الكَوا اود هر اواهلس ل انا ودر لمقشاف لاق

 لرت ىلع وكر اعروازومهم فرح ااوينكحامرو قيسام ىلعهواعروهلدىلائشلا

 َكاشنأ اندرا اذاو لجوزعمنلالافو عساو زئاج كلذ لكو ماغدالا ىلعدوبتك امجروتزمهلا
 ومد سم وه -55و ضةص*س

 0 'اسو دملابان سما ٠1 عفان نعةجراخ ىورو أخا ادقلا رثك أ اارق |هيفاوقسقفا يفركمان حا يرق

 ف.فخت هووردب احضرت اسو ديدشتلابانسعاورع كأن ءىورو ادوصقم نع دوور عفا ان باص

 ةومو

 افف# هنعهوورسانلارأ اسو ان'يهاريشك نبا ن نعم نيداجن نع هيدهىورو رصقلابو ملا

 ناابيفاوةسفف ةعاطلاباهيفرتمان ام هضعاهرسف فضا ىعأ ارق نمءارفلا نعةلسفورو

 لاق اضاع ع ولو انه نسا ًارقوءار هلا لاف قسفلا ىلا فلاح ةعاطلا,سهأ اذا فربما

 ىسعمو انههاهانعمفرعنالاب اله نع ٌتظفحاملا ىرئالولاك انرثك |ىنعع هناهنعىورو ١

 ب.نالاهوكرتامرو هلوق
 هلوقوزللاهوبتك فالالاو

 ماءدالا ىلع هويتك اعرو

 ةداز سوماقلاح رشىف

 كلر ىلعهويتكحا رو

 ها ماعدالا



 ةرخالاه أو هدد عأ هلوق

 لصالاءاذكع عاركنع
 اشديايدقعملاهملع لّوعملا

 عوملا سوماقلا حرشلاو
 هب هرهاو هسحأ هساسم عيسم

 نعمأف عاركن ع ةريسخالا

 نم ٍباودلار رحو رظنلا
 هعععم هأ نيرايعلا

 (سعأ) ٠ ءارلاىرح « ةزمهلال ضف 14

 ة ةمر و نو

 برعلا نمو اهترفح ىآضرالاتركالاقيو ةرئاخلا 0000 0
 سس 1وم وعم دس م”وو -و و

 ا ركل اهب وازح *« لاق ةركلاةدمملاّدغللاو 42 اا بعلي لا كلل لوةينم

 001 و ىتض 5م

 ءةريخالادسهاو هند حا ىبلا نط ورغم لا (مأ)
 فذذح ىلع هانا هما و عاركن

 ه ب 5< هموم دوم

 صانتقاب نرماي صا بربرو# هلوقو هالك انقتاف اراماوا رماها فرملا

 لحوزم هلوقو أَنه سيالواهصانقاو اهدنا نهآر نم نفوشي ندا

 كن سعأ لاك نخ لعش نأب ولعفتلو لعْفتنا كن يما لوقت برعلا نيملاعلاِب مرآ كلان سمأو

 فذح ىلع فلعفتن ا كتم أ لاك نمو لعفلا اذهب مالا عقو ىنعملاو قاصاالا "الا لفتت

 هلوقو مالساللانىمأ ىنعملاو مالا عقواهل ىتلا"هلعلابانريخ أد قف لعففتل كنت سهألاكت نموعابلا

 نم مهرفكىلعةازاحلا نم هءمهدعوامهتلا سها اجلا لا هول سنالفهتنا ها قل ج وزع

 مها دعوأم هجروا يسأءاجاذا نس لاند اوق كلذ ىلع لملدلاو باذعلا ىفانصأ
> 

 ناذدعلا اوامعتسا مهن كلذو اديصحا هانت اراهن وأ السلان سه اهات ىلاعت هلوة كا زكححو

 ةعاسلا تيرتكا لجو زعلاك م”قأدقامةلزنعههرقفكلذنا هنا لعأف ةسعاسلا سهأ اوطيتساو

 وورد سس | نصر

 عجلاو الا كج هبرضاو رصبلا 00 رمقلاو 0

 و ووو و: و - 20 000 مورةمص و 3 :

 دشرلا مالي الو باوصلا اوطخ #3 مهاذاربمالا نوم سانلاو

 تفذ>ةملكلالامعّتسارثكو نانزمهتعقجا الف صو ءاصأو يمتلك ىهأ نم تعا اذاو

 ليزنتلا فو لصالا ىلءءاجدقو ةدئازرلاةزمسهلا نعىغتساف نك اسلا لازفةلصالا هر مسهلا

 08 روج الانحاو رهالاو فرعلاب ماو وفعلاذخهمفو ةالصلا, كلها ىهأو زيزعلا

 وسي 29 م 4 7 وو زو ور

 ليزتتلا فو كلذريغ ىلعرسكمالروما عجلاو ةثداحلا هالاو وقت هرومأو ميقتسمنالف

 : :١ لبقو اهحلصيامليق اهرماءامس لك ىبواو لجوزعهلوقو رومالاريسصتهتلاىلا ال ريزعلا

 ةيفاعلاك ّلعاف ىلعتءاج ىتلارذاصملادحأوه ومالا ة يم الاو حاجزا نعاذه لك مكن الم
 ه5 ه3 و 5<

 سلوهدسنالاق دو لك هريظنو سهو سعوا سعال ىاولاو ةقاماوةيزادللاو ةبقاعلاو

 نعلم انا لك وااو انش هنملو الو سو( لاقيالو تسلل لا تنذهتلا هبوسس دنع ةرطع

 لكحو

 0000 00 9 مدور ا
1 5-7 0 
 لكك 4 35
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 هلراط مهلوق ندو*»ل قو ننس اهتهسقو|.معَقش ى قاس نيباسهئرطأَم" ىلع ثد دقو ةرط افآ

 لجرلا ىدينيو ىسيىذلالاجرلا نسما 2 ارك لفت ب رك ارذقو اوشا 23 رعاشلا

 0 وو 0

 مسارافاو طالتخالا ىنعبةرفافسانلاو بلا تاذةعاجباةرفألاو ةدشوةش ىأَترفاف || 0 ا 579 ل و 2 ىق
 7 0 و

 اركحا واو تايلند اينو ىشرالا لااا مالا (ىغ(

 كح عجبهنكر ا عجب ةرك الا ىرهوملا كلذ: نموهوشاارخاراك لاو ةرك ااهتدحاو

 هيدارأ عارلاراكألا ىلتقراك اريغواف لهج ا لدقشي دح فو ةرباخما ةرك اوملاوريدقتلا ىف ظ

 ط ) 3 أ ءارلافرح + ةزمهلال ضف

 ىرادلا نيكسملاقو كرشرطأ فدل
. 

2 2 

 وءءو

 رشا لوشبام ىتفاكو 5 لاح رلاررطانكرصنا

 ةرصا ١: ةد>حاولادحاو عع مر َفطاوعو محررطاوأو محو رسصاو أل مسن تأ ىمكالالاقو

 مد

 مدودامرذخويناٌةرطألاو ةزمهلا الءاطلا لصف ن منوكرف تصحى عقو ىأ ذك ةعسقلا ىف

 لاك لصب ورذقلارسك هيو
 ةم5 مقوس هد 9 2

 ردو ةديدركث معطأو 5 هرطاباهلاردق تدكصا دق

 د 5 - مدلل ا سدملل هم ام م وو نوسؤ هديل معو هد وهدد .خ

 رافالحرو طن ركارفاو اًرفارقاو ئووادعاروفاوا رقارفأن رفا ودعلارفالا ) رفأ)

 لع رلازقا 0 روفر فان فلاب مريغو ىلعل ارا و ودعا دانا ناك اذا و 2 - 2 : 0

 سمس < مد “89 ُ دوه ه9 ومس 8 ع9 كينم ه” ع كادوا 1

 ٌرعبلارفأ 0 «-وتلشناذااراقدتسا ترفاسسا وارفا لبالاٌترْخأ و ةمددلا ف فخ ىأاضيأ
 ع2 دو هه

 لاقو 10 اغدتشا رفارف ردقلا ترفاو دولا دعب نء-ىأارفأ رفانرسكلاب

 ىأن اردن ارشاورفارشأ ل جرو مداخل ارم ااه هذخت ادقو هيديزيرفاملهناو همدغا

 عقوو هلوأ ف صلاةرفأ ءاّرغلا لاهو هنّدش هنرفاوءاتشلاو رطاورّشلا هاو عامتاوهورطت

0 ١ 
 ليقمنبالاف حضومرقا فرخوتيا (رتأ)

 رقأن مرا جارح -ىدحا تقل 23 مم اروللاجر نمةورثو

 ضرالا رفا رألاو رك الان ايو هلهسنم مهاد حاملا لاق هر ارغسار كارا

 5 “و و ددصم 3 م © < وىودءهو <

 هه 298 ومس غو

 »© 525-ه

 ىلع ةعرازملا ىعن ةرك اولا نعومجهنأثيدحلافو هلئم لقي هلم فدكدصاقنناوهراقتحا

 مضل لارشلا رف أوهلوق

 0 أن ممق وهب انو هلو

 ىناشلا مضو لؤالا ختبو
 | دوسان جتفو

 ٌةّروا سوم الا ىق دازو

 ىلع لال اددشم تاكش

 دد دم ةيرحوةيرشنزو
 هريصم هأ امهقءانلا

 لصالاباذكة ركارفح هلوق

 ها ارفح رفح بسانملاو
 هىيفكم



 (رطأ) 2 ءارلافرحخ *« ةزمهلال سف 1

 ا ا و 2515 ”و

 ا ارطروطاملادوعلا ىلع ناس رواهتشش سدلب راديو دوعاهسأرارطؤي ةيلعلا ةروطأملاو

 رعاشلا لاك هلع ٌشمتكبلعلادلج

 5ه ه سل دموع وو ا دة <و

 دلع ع نمل ولا وفن وللامو 237 هو ارهدسع كارلا كبروأو

 39 لل 0#

 انامزةب راما قت نأريطأتلا ىارعالا نبا لاقو ءاشنلا بك | ص نمسك م هب وسلا ولاق

 | لي طاع ام لكو راطاورطأ عجاو محلل نمل طاسأامّةرغألاو حقرتالاوبأت بف 20 وو و ء وموو 9 4 1
 وزو مم و

 لكسو ناراطاامهوبراشلا تارعشنب واهنب لص |مَةَمْسلاراطاو ٌراطاور :رطاهلوهف
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 راطالا دسعون لاق راطالاودس ىتحهصقت اقف ٍبراشلا صقف ةّنسلا نعرزعلا دمع زبر ع

 دبس سا :ه<

 ةغشلا فرح ىئءيرشالان بالاك مفلا: طاتحلا ةفشلاوبراشلا صم نيام صخاشلا دما
 8 2 ؟ و وو وسوو < 5

 مهلاراطاو هقوح فرخ هنرطاو رك ذلا راطاو ةفشلاورعشلا تيانمنيب لوك ىدلا ىلعالا

 س جم

 ثوم 9و9وو ودول < و و 07-1 38 صر هو وءمدءص )و م9

 اراطاهأ ل عار هر طاب ه هرطاو قوفلا عمسجت ىتلاَةبقعلا ى مل.قو ه.لعىوؤلت ةيقع هترطاو

0 

 تينلاراطاو قولا عم ىلعٌسلث تلا ٌةسقعلا مضلاةرطألاو ةسبقعقوُفلا عسا لو
 1 1 3 و 259 هد 5و هوو 5 5 هدد اه

 مهتطاحال سانلا نمةقل اراطالاو شيرعتلا ىولت مركلا نابضقراطالاو هلوحةقطنماك

 مزاح ى أن يرشي لاه هباوقلحامع
 0 وود ميد 2

 راطا مهن و ةبضارف * 0 ىنىلالحو
 وموعو 29

 نم ىشلمقو ةرصاخلا ىستنمملا بلا س ًارىفرمجالا فرطةرطالاو مهبنوُف دشن لوىأ

 رم ود 5 عه

 بلا سأر ؤةبكح مدبصعا' اكةظيلغ قطط ةدسسعولأ رهجالا فرط سرفلا

 هلوقو هرم وتبع ةوططالا نيم فاكلا علضد دعو فأنا علضو

 522 سووو م 000
 باصو عقول اهيحاوت ٌتيدح د اهلرطااطقلا بمقارعتاك ْ

 راطاو قتلراطاراطالاو ثلا امرا زدات اير لة رشلا لع الام لاستلاافسب : 3 5و ثدي
 رعش ةفصهنمو هلراطاوهفنئشب طاسأ ىش لكو رعشتالا طاح ا مرفاماراطاو هيحصل 3 شفر هر ءءء 102

 ا ا 19 و2

 7 ةفطلاو هك لمرل ةرطاو ملص هطسوو هسأرب طمخرعش ىأراطا ناك امنا "ىلع

 لثملافلاقيو قُل متطاحال كلذب ىعماسغا لبقو ديعب نم*ىبي رشلاو مالكلاوشلدقو

 ىذخأ



 1 (رطأ) ٠ .ءارافرح *« ةزمهلالصف

 ىممتلا ءانمح نب ةريغملا لاهو
 يدع ه 9و < - ووهو<م مر 8 ١

 ارطانوم كفا ؟قراماذا د نقلا نمنوصمقتس انا مناو

 نوح ولاا 5 2 عر انبات رات لاهو يال

 ىصاعملاو لمس ارساونياببفتعقو ىلا لاظملا رت ذهن سو هملع هت لص يتلا نعيد ل

 ورعوب أل اك ارطاق حلا ىلعهورطانوواظلا ىدي ىلعاود تاق ىتسمدس ىسفن ىذلاواللاقف

 اذنه ىضامسيرغنمرثالا نيالا هسلوفط لوسي ىلا لعوطا

 ةماكلا لَو ةعضرملا هولا هنمو رأط باءنمةهعملاءاظلالاق هنأدي وطغن نع ثيدحلا ١

 رك ذيةفر طلاف | ا رأت هر طرا : و ىلع هنفطعءو * لكو ءاظلا ىلعةزمهلا مّدقفةيولقتم |

 <: هي مب 53 ىو وو م

 ديؤم للص خحت ىدقرطاو * امنافنكي ةلاضىماك ناك اهعولضوةقانأ||
 و 2ص سس :

بالا مص حاملا لافو ولا قرطن ميناج حالضالا انا هبش ظ
 ل

 < و بد

 اروطامالوءاملان :رجآال 2 ايل اذترك ابو

6- 
 همي و ”و -ٍ 0 يا <<

 ارتقلا هاك ١ن ربط 23 اروماناهنمعأ ناعو

0 

 نمرياطتامريتقلاو ا لاق اهنح ىلارنياهتلمغضدقىتلارئبلاروطأملا لاق ش

 روطاموهفمد.مالئركشلاى :وطالجس ركل لاح ناك اذاو ةجازملا دش نمريطياهراوأ
 يمس و م < ءءء

 بضوء اك امتنا طالوت مالسلا هيلعون ةفصؤعشمو ىنت حرلارطانو

 نيدابزءانأ دوععسم نا ثيدسفو قم 'ىارطا وراق هول نم صقو
 امهانصم باصَسلاو سولار اأو مُدقتدقوهدطوىوربو هفطعى أ ضرالاىلاهرطأف" ىدع ْ

 تب ف #* 0000 لاق ردصملاب ىعم

 ٌرطالاو تتح ذا ارطااهرطاس وتلا ترطادي زولأ مسالاك هل_عج هنال اردصمن اك ناوهانك

 وهولاف « لدا ضاَاهيِباصَتلرْمَأ « ىذهلا لاو باصسلا فمارتحاسوتالاك أ
 ماقد دو

 همق يما او اهتستمْزل ار 01 أ رملاترطانو ست ناكملاب رطأَتو لوعفم نعم قردصم

 رق ع -. ْ

 ةعسرى أ نبرعلاق
 لا ل ا -9 مه سد د ةددعوو م57 - ةهةمعد

 لورعس مابه دم 1! باذاك ذو 31 اراوبؤيلاب ناقىّقسثرطان



 تيدا نب انو اوي ريا لل يسال 2

 (رطأ) 2 ءارلافرح » ةزمهلالصف 1
0000 

 0 00 سس 98-7295 و م دل "

 اراصالا نب اذعمجصو 35 000 ىنتعالا لاق

 و وهمي و295 و ددوءم 2 7و

 ارسصانالانوفلعي سانا اكو تاجا قريعشلا ليكتا ترك د ذك لاف راصالكرصيالاو

 نبالاق هسيحارصأ ةرصأب ”يشللرصأو هرف شع س كراصالاو ةيشعربعشلا ممضعيدا اورو

 نراك نمدملا هنن وأ همف نمل سباحرضا الكو * البغل اودرصالا سنام ةنارع « عاقرلا

 نا هتسسح ىأهالا كلذ ىلعّلجرلا ٌترصاو قسى أ قرصانءوثلا قرصا اسكلا

 يي 5 5م ع 2 3 عهد <

 ةماعلاو رص 00 0 7 نءهبرصاتفارعالا

0 

 ريصأ فلا عش لعمل 5 ةمالع ٌكيسحاحي 0
 ا

 انهةمانملا 0 لا متكلل وك اوه لقو ةردياا ركل

 8-3 وم - - 5 7

 رصتاو براقتماربصآلاو رصانأ هعجو عما شيشخلارم ديالاوراصالاو اهيفماَني ةغيطقلا

 وهو

 فصي نشرملا نيةلسلاع ريثكمهددعىأد د ءلاورصتْو لم ماو فَتلا اذا ارا متثاتيسلا

5 - 
 - سماوألا تاقئوتسُمناعملا ران للا

 اهي
 »ب ص

 ووو و

 ىخاوألارصاوألاو دربلاو 2. رلا نمل اهب َت 1 راس فنك نيعلاو مهينفا تطير المخ ديرب

 رخ لاقو ةرصآ اكد الا

 نب 9 سوك سس ذأ

 رارغاهئاركن مَتسو د لجو رص فصل اهل

 0 ابا 2

 7 ش#<لاقو رضي ااهدحاو ا الكلا - نماهولم ىلا ةيسك آلا ارضابالا ديز أب اكو

 0 و ءوهءعش <و

 يتيالورصدالا لاقي نشات هسفءاكرصبألا ىمصالا لا هترثكن ما هرصد ازال

 كلذ فنوكي ىح ا شح كلذ ىعسل الو ل ندا ا لا

 مهو

 هترضوتر وأ قإ رط ىلع دمر صَل عطقيال ىأءرصب زال :هنالفللاقيو ءاسكبلا

 ىلع ضيق ةئشلا فطعر طالا ) رطأ) روهفلا ب منخؤتل سيفا ةلباسلاو 4
 دود ةدمصع - ع

 نفطغنأك هفطعر ع لطأو اراطْمنأ طابا ا ارا ءرطأي ول ل ,ةرطأ هج وع هر دحأ

 «اهريطأت ىلع اسعاد اسرففصي متل اونأ لاق هل ليشمل اكااردت نسما زدت

 لافو



 نو ميار ينحل هسا
 دي 7

, 1 5 

  06ه1 ١ 7 7 :

 7 ./ م 1 7 1 يرد ل 000 / 7 9 5 : ب 3 5-7

 تويتر سوس د يخول ب تت ا ا ول ا ع نا سارع مسالا

 1 (سصا) .ءارلافرج ةزمهلا لصف
 ه7“ <

 اهمدضاونام'الا لمت أ !مالدملا ولسةنلارم ءالالصأو ردو [ق ادعو !قالطب فاك نأ

 تدم فو رصا لاقي دهعلاو ةرافكلاياهتع ٌضّوعسالو اهب“ اذولا بح هنا نعي احر

 اذه لسع وةعجللا مول لسع نم لو هيلع هللا ىلصدلا ل اوسر لاه لاق ةمامأ لأ نب لسأن ع

 اندوركساو ادعو لستعاو لسع نمورحألا نمنال.ذكدل نكت صأو عمساذان دورك او

 رمدالا ليم نيا لاقو هعضاذادقعلا مارصالا رمل اف رضالا نمن الكل ناك قلو

 هعيسضاودوغلا هن وقعلاومالاريصالا لي قو رصاوهفدهعو نين عناك امو ليلا دسهعلا

 بيصنلا ُلْمكْلاو هيلع وم َدوهسحاذاهرصاب هرصا لاب سخلاو قمذلا نمدإصأو هع

 رخآالا ثيدحلاهنمو .ارصا هلع لا ذناكهنمَّقّعات مارح نمالام بسك نمثيدخلا هنمو

 ءاسأاذاو ركشلا مكلع رجالا لذ نسأل فت !لطره لا" ناطاسبلا نعل

 بنذلاريصالاو صا اهيف نوع ل ناع نومرع نناشد قو ريصلا كيلو ريالا سلبا

 عيباو بانلريسصميوراصالاو لف عرسه عجول راصالاو راض[ هعجوُرُعلاو
 ىهدو.و ءوءا و م 2 1 د
 دتؤلا ءامخلا لمس هيَدَس «ريهقريغص لمح صن الاد رص ١ الا و ةراصالا كلذكو ةرصاؤرصا

 ى -

 هيفنيسلاولجرلا ىَدصعُْسيدقلاراصالاو ةرص ١ الاو صاير يصيالا عمجبو رلتصا لولو

 ىارعالا نبا ن ءىلعث هدشنأ هلوقو - ١

 رو دوووم

 ليلَخَتا ارضى صتأ الو * ةند لصول وداال كرمعأ
 ثمر مج

 ينعامتاهناىدنعو هديسبالاق ةرص "الار مسشي لو فرعضلا.دولا نم ىضرا ال لاسقفورسف

 وز ب عضاولا كلتل ضزعتأاللوةيظابخا لفسأ هبّدْسي ىذلاريغصلا لسا ةرص" الا

 اموهةلاخو هّتمعكىلبلخد ارق متاكر 1 صرت الدب ضرعب نأزوجيدقو ا ذوو ىل_لخ ْ

 قيراصإو ىد «ر سكب جلا هتني سسك ى أ ىرصاًوُمو ىرساكم ىراجو »رجالا كلذ هبشأ ْ

 د وه 15 :
 نارمدالا ىارعالا نبا نوروامتمى ا نورص» 2 بنطلاوهوهّس ٍرايصأ بنحيلا |

 نإ دوس 28 ءو عم 2- هع سل هو "1 |

 ارصإلا سن علق الاربع 001 هدفروجرأن يحرم الانا دشنأونينذالا ؛

 شيشملا نم 8 اوحامراصالاو صا عجبنارصالا 0 ممصالا عقال لاك نالعف ىلع عجبا

 (١1 نرعلاناسأ )



 (رصأ) مارا * ةزمهلال صف م

 لصالاءاذك اوحرأكلوق

 ىف ىذلاو هلع لّوعملا

 ىنادملاو سوماقلاوحامعلا

 باوصلا وهو اهطوقس
 رخ ؟نفاهطوقسهدهشيو
 يدعم هأ ةرامعلا

 ألا رئاسلا لثملاهنمو ككوآي هبشتن ةردكلا ةأرملاهاعفت ثادحالا نانسا ف كاذنوكرامناو

 شاف كرك أغا نعزر النك كجم ا كلقو قدوس لوحتي كفرت انى دعا
.- 5 7 5-5 7 3 ِ 

 سمس مص 500

 اهجو زل تضرعت م اهمانسسا تةهفرختلا ةأرملاَدَمَعف كَرداَرَداذبحا.لوقي وهضقربامو
 ىتدت49و نت و هم وس دم و س3 و و مو

 5 . ه.. 8 . 3 50 .٠ . 2و مك -.-
 | ةرتعلاه رشوم ق3 صح لكو نيدضعلارشومل ءملاو ردرد,فنكف رشا ئسعااهللاقف

 و 2 9

 ص هد ه2 ع 7 2# وس ةس 2 انه” 3 66 ع 2 .

 حالمةملقانيباحو ده دع الخت نيدضعلار ثوم اك العج فصي
: 1 4 01 

 || اهنذسأرفةدقعراشتملاورشأتلاو اهيقاس لوشرعشأتلاو ةداركادب صعتامريشأتلاو هن هو ب هاه ه- 30 9 - يدع ا .
 -ِ_ ةءوم 208 5 عمم س 00 24 5

 ةلفرتإم ركالاو هفايعوهرشك ارضا رضأن" قلارصأ (صا) ناسا امهو نساك
 و عاد ع 0 - 4 20 0 ّ 3

 | رصاوالا عسجلاو فورعموارمدوا ةنارقوأ مر نم لحر ىلع ك ةطعامةرص الاو * ىش ىبع

 1 0 1 . ياك 06 6
 ةيارقالو ةثم هيلع ىفطعنامىا ةرص ان الف ىلع فر صان املاقنو كفطعَتا نال مجسرلا رص الاو

 ع 3 11 .ء . 9 10 -. 3 - 2 2 9 9 ١

 ةنارقوأ دهعريغي ىلعاوفطعىا رصاوالا هظعدةفةرص * اريغل ىلعاوفطع ةئمطططا لاف
 2 سس © -__ 5 3 ما ا

 دوو وع ةه-

 ءاسمشالاهيدّقعت ىذا ئشلا لاق و نسا دمع عاما دهعلا رضا ضدوش ا موعرض اغا

 م 7 3 0 < 0 : ه2 وو 3 و
 منع عضرو همفو ىرسا مكاذ ىلع ةدخأو لوزنتلا فو لقتل ادهعلارصالاو اذ ى8نمراضالا

 2-2 25 هم

- 

 ع 48 , : : 1 2 1

 ْ ىاارصا هم تدخاوارصاهلعتدخاددز وأ ددعلا ىداهرواحالراصا هعجو مدرصا

 1 4 5 5 َ 3 0 7 ىلا

 ءاّرفلا انلمق ن منيا ىلع هتلجساكارصا انملع ل مكن الوانبر لجوزعهقلا لاه ىلاعن لنا نمي
 دّقعلام اانهغرصالال ا ىرصا مكلذ ىلع متذخأو لسوزعهلوق لاك كلذكود_هعلارضالا

 لقا ضاىأارصا اندلع لمحت الو حاجا لاو ليمءارسا ىبى لعدة شاكموعضاذا دهعلاو
 هه - 7 9- ع 1 1 م|ءع ع .٠

 لم اعانمتال ىأ مهسفن ل تق ن ملي ارساونب هنرها امو ان ق نه نيذلا ىلعهتاجساكانسلع
 5 وسو 7 31 1 97 3 4

 هضقنو هكر تب اني دعتو هب ألا دهعلاد ارصصا اةماعل مع الو سامع نبا نعىورو اضاائشع

 9 ها 00 2 - . 2
 د_يءوأ ةءارق نمد شع لكى خان لاق ىدهءوقاثسلاف ىرصا مكلذ ىلع تذخأو هلوقو

 م 4 وو 3 . 5 5 <” ه< -

 مهنععضيوهلوقو اَتَشَعَوشت ندد وقع ىأارص ا انماع ل هك الوروصتم والاف رصاوهق
 1 ع

 ع 9 5( مع 7 ع 5 هه و و ع 2-9
 : اداداللا صرقنمكلذهم_شاامومهسفن ًامهلتق ل ثم م,ملع ل سقةد هع نم دةعامىأمغرصا

 أرضالا نلاقي اهلةرافك الفرضا اهم نع ىلع فل نمرع نا ثيدحفو ةساحنلا هب اضأ

 نا



 974 (رشأ) ءارلا رح *« ةرمهلا لصف

 و هدوءهس هزد و هم هدو تمد ضو وووو 0

 ءأ ا و ل

 7 سنار ارش هخارف ترثكفءاملل هبرمش رك رع لارا او اهلل عفالو رشآلا نمءالعق 3

 يدا هبعطقي ىذلارا قمل لاقي تبكسلا بالا 75 .رمراشل 20 راسنا
 سد 9و ةدد و

 بحاصتيدحىفو رشات رش نمي امهعجراشُممو رشات در شو ن مرش او م هعجب و راشيم

 زمهلا كري دقولاق نونلا زاشنملا وهزمهلاب راش 0 ادق رم ىلع راشألا عض هوقد ردا

 رش امىلع محو .ارشناترَست] تاهت لذا راو ا
 رعاشلا لوقو ريشانملاىأريش املا مههوعطةفثر دحلاهندو ريشاوموأ|

 هادو

 هرشآ كسي ازال غ# هرشانةنعط مانيألا لمعدل

 هلوقل سو قوفدمىاقفادءامن مقال بوزعلاف اهرَْاذوأ روم كسجتلازالدارأ 0

 هاءاوريجلا أ كلذب هلالةرشان ىلعاعدامتارعاشلاناِكلذو ةضرم ىاةمضار ةشعل> وزع !

 مامهةحئاناتيبلا اذهى ربنا لاق العا نوك ام الوعفمنوك.دقع كاوذو ةاورلاتكح ْ

 0 صل 9 ١

 ىبىفلب أدق مامه تاكو ١ ارد غوإ_.ةقءابرىدلا اوهو ةرشان هلق ن اكون اسمن نبل هذ نة هنا ْ

 هل-ردنع ةرشانو قستسهل-رىلا ءاف- ش يطع هلا معاديدشالا_هقلت :اوو سوسدلا ب رح بلغت

 اهفىذلاز زرمتلا اهرشاونانسالا 0 لفت ئيىلاب رهو لقد رصيصل

 لاق روشأعملباو المعتسموةقاخنوكي
 ووو ياو ى وو و د ء 3

 اهوا ماا 3 مسقمهجوو فاصرشباهل

 ايهورشا هلت سيل لمثل لئمداضعملا لاقفداضتملا فصو بلع هلءعتساوهنانس لاش *او . ومو

 وو ا 72
 0 هاورشأ انسابلاقيو اهؤا رطأديد موا هزي زك نانسالاريشأتو هسشتلا ىلع ١

 وو ص هوم 0

 اناس ةأرملات رش دقو درو فرت لوقصتي دنس لج لاه اضيأروُشأو همطُسو لمسلا ١

 س سوو هدد

 قو ايناتسارشأ لاوعرت كلاابسات ل رع نأتسملا ومرعشتوملاو اهتر ارا اتساع ١

 ل ال ف ١

 امماكل ذوامنانسأرسشت تلا ة رم ةرمش اا ديبعو ألات ةرشأ سملاوةروُشأ ا تنعأ ثيدسحلا 1
 2 و ل هدباعو

 0 3 لمقدم دو نانئسالا فارطأ أىةقروةدحرشالاو رشااهل نوكم ةحاهدّدكو اهل

 ظ

 اذك ملال سسلا بطش هلوق
 وهو هيلع لّوعملا ل_صالاب

 نكحولو هسفنى

 لل اوقدنأ هذعباعبسنالا

 ها لبا فلا نطش

 ويم



 (شأ) ءارلافرح »« ةزمهلال سف 1
5 

 و5 هد ءو وجهوؤو م وو< و 0-2 هو و5 و

 رصاساوهف طاغلا سيح اذاو رسالا هد ألق هلونلجرلا سمح ادارجالا هيهرع ءادوعو

6 

9 

 ريطقتر سالاو لاك هوب ستحا اذاثاسنالا هيركاعب ىذلا اواو ار دو ادع ىلارعالا نا
4 , 2-8 

 2 . - . . . كاسب 1 م

 لسقءارفلا لاو ارمسا هذا للان لأم كانا ضاما [ ثم ساسصا و ةهناثمملاقرحولوبلا

 “هاو را هو 00 3 ب ١ ا لل 5 هع

 "نع رسألا هذ كانا لاه الجرن أءادردلا ىلا ثيدح فو روسأموهفل- لا

 سخن ال ىألودعلا الا لق: الانارو نا ةداه د دح  مالسالا فرسود الو ةطيدخلو لوملا

 ولأ كك قئايويسلا حرس انو ريسآلا دسم حو دما ادرس الا نمدلصأو
0 

 دسعوأامأو دعا اناو رانك يزهو الاغا أطنًاوُلّمعا اذا است ”:ءنالفرسأتديز

 - عود < 204 رص وس ع - ” اق تع 1 |.

 رشارطبلارشالاو حرملارشالا (شأ) ءارلااباو 0

 لسان ارك ذو ةكرلا ثيدح و حمص نارشاورشاو رشا اوهفارشارشان رسكلابل->رلا .٠ 0 3 ع 2000 01

 نيا سس مص 2 يدر لسا ىك

 تناك امّذَعأك اضيأةاكزلا ثيدح فو رطملا دش لبقو رطملارش «اللا اسوار اهدا عمو

 قو هرمشن او ةناورلاو مهضعي هاورا دكحهريثالا نبا لاق هطشن ا ودرطن أى أ ءرشاو هنه*أو

 - 5 هو هما ارك هلو 2 و سا و ما يو 2 5

 0 ا ا اع ول د ا ءالا ونا وانا داو ذأ *١لاقشف 3 ىو ن *اوثرافرا محا ىلا ردح

 2و َِظ و 0-2 ا

 اهاخا يرث ىضاارارمضتنب ةم ىارعالا نبادشن ا ىراكسوناركسك ىراشاو

 اهلالذا نام ىداون « ىسهادعب ثداوحاركل
 هى ---_ء مي - 2

 اهلاغأم ةريشعلا فاكو * هؤالآو ءانءركحص

 اهلافك أمّدلا لي رساذا ةَمفادِيكَلعمَ ٍِ
 وو 65

 اهلاطب عطل فهر دقو اهبىراشأالوعو تلو

 مده
« 

 ردقدردصماهالذاو ءارلارداورف مهدعل طلعو ىازلا نتابع مع اهلا طلال 2

4 

 ريشتمداوجو ريدم ةقانو ءاهريغي ري تنم سما كل ذكوريشُنم لجرو اهلالذا لذا هن 4

 ةرلح ن:ثرحلا لوقو ثنوملاوزك دملاه مف ىوتسي



 ن1 (رسأ)  ءارلافرح + ةزمهلال صف

 انيكسم هبح ىلءماعطلا نومعطي ولعت لوقو ريس نيمو أدق ف سوب < لكو كلذ نمالصأو ْإ
- 10 

 تت يع لا

 باعت لاق 0 يس اريسأو اعتنو

 رساأودعلان : مرسالا لاق ازا وضو ير رح رك ْ

 لعفولاك ىرسأر يسالا عمجي قصسساوبأ لاق تش .الئادقلاوهوراسالا هنمىنوتسيمذخ :[نال ||

 < و <

 داركسو قم قحأو مو ورحل شم مسموع 0 ا ا

 هود -

 هد رثالكرد صلال ير اسالاو راس اواراسا تالقرم -الاقيشمللا
- 

لا لاق قلنا برغلا مالك رسألاو مهقلحو مهعسخ اًوإسءانعمركي وأ لاق مهرس
 ءأ ارف

2 

 هداقبىأهرسابكلئ دلا|ذهو هقلَس ىأدللاهرسأو قلما نسح أ ىأر رسالانسح نالقرسأ

 5< هم و 95 <

قلل: كا هرسالاو اهعيجب أ اهرساب رلسقلا وف ثد دلافو هتمربلاتياك هش ل
 

 مو 0

 مهانقلخ ند لو زئتلا فو ةيادلا كلذكولاصوال اولصافملا د ةَعَدد ثروطآ مورو أملج رو

 ل اي رمل ارعالا نالاع و مهلص اقموه هرسأ ل مق و مهقلتانددشىأ مه هسا انددش و

 هللا هرمساءارغلا لاقت ةدارالا لبق نامخيرتيالاممناءانعمو أضيع ىذ"الا جرتاذا طئاغلاو || و يه تك 40 ع م 5 21 3 ا
 ةهمضمو هى

 ريغ قالا بوصعمناك اذا قمار ايد تالتناكو رطالا نسحًأهرطاورسالا ن كا

6 

 اةلطافنيروسأماناكنيلجر رك ذي حامتلا لاقو ع 55

 مص و هو ء”ة س27 ه < هدوم ه2 2 2

 ريئاؤواسانع د نيملسم 3 رو اهصاف
 2 ا

 7 كا 3 0

 ردصموهوهملا هجاسح الل ّرْذ رساودارأ نانا أوؤو هسفأن اك قيض دعب أ فرش ىنعب ا

3 4 4 

 الااهّدشيال هلاصوأ تعلذت هللا با قعركذ اذا مالسلا هملعدو اد ناك ىناّثسلا تبانثيد>ىفو
 نم لوغعقيلط مصافءاعدلا ثيدحهنمو سحلاوةؤةلارسالاو بصح اوديُبلا ىأرتسالا 3 --- 7 . 1 ووءه و ه+ءو م م و5-8

 يسب قدااذقلا وللا اضي أو هو اًراَسا و ارا هسا ءرتسكلايراسالا كيضغزاسا ||
- - 

2< 
 ان مءدودومد "م

 نمةرسا فلج ر فز ثيدحلا ىفو مب ىوقتي هالته هلطخرو هريشَع لجرلاةرشساورسالا ْ

 -ه تود 5و مو

 ملابسات مالو قتلا اع كورولا لهأو لحرلا ةردشعةرسألاس انلا ١



 رجم ةسس ىف مضم هلوق
 ها لصالا شمااذك

 (رسأ) . ءارلافرح *« ةزمهلالصف ن1
 5 3 3 دو 5 2 ا 3 0ع 3 2 2

 ررالاو فعضاارزالاورهظلارزالاوتّولارزالالاق .ىرزهنيددشاىلاعت هلوق ف ىلارعالا نا

 قّوقهيددشاىأىرزاهيددشا هلوقلاف َوَقلاَرْرَأْلا لج نذل اق لصالا ةزوهلارسكسب

 ىرهوملا ىنعضهبّوقو ينتج راج كلاهبجب :رمو ىرهظ دش لاكر هظلا هلعج نمو
0 

 ةريخالا سالا ىلعهناعاهرزا اووهرز 18 قل نمرازالا عضومو ىرهظ ىأ ىرزأهيددشا

 يمه س هت للنت 3 80 مم

 | ةاووحالتو فلانا نسمع ى وقرا عيزلازأو متنا لق او ذاشوعو لدا لع

 ومراد سو

 8 ون كنشلا ىرأم توما 3 , احم تح تدل همز رنا فلعلا لاه

 سقلاو مالاق 00111 ةلاعو كارزاو

 5 و سير رس 2و وم 2 د

 بيو نات شومح مضم 0 اهتنلاضلارز 1 مي
 و

 ىوتسافلاوطلاحارغلاىواسفىلاعتهتناءرز ” اثدارأ ىريلاردلاوهولاضلا|اهتينئواسىأ
 - 2 < 5 ع

 مسالا اغاطغّضرالاَت ئلارَّزأو اهلوط
 5 9-3 وس ه2

 لمكمتنلا ممعدررز وبها * ثق 7 فرك اهنمسمّشلا ٌكحاَص

« 

 لحو زعهلوقامأو مال_اوةالصلا هسلءواندمل ىلع مهاربا ىلأ مساوعو ىحع امسارز او

 نملدي ضفشيرز ؟عضوق بص: نخ رز ؟بصنلابأر قي قدما وأ لاق رز اهبسالميهربالاقذاو

 رات ناكمس مسا نا فالتخا نب اسنلا نيب سلو لاكءادنلا لعوهفمضلايرز [أرقن مو هنأ |

 مهاربا لاه ذاو لاق هنأ مهتغل ىف مذ مهد ذعر ز1لمقو رز اهعمانا لعل د.نارقلا فىذلاو

 مص ارز ؟نكلوهسناءنكي ملافامانصأ دخت ارز اهلوقؤدها#نعىورو ئطاخلا هال
 امانصأ ضن أ اهلا رز زفت: هبال ميهربا لاك ذاو لاه هن اكب صن هعضوك مص مساناك اذاو

 دشنأو ةنيصخلا عردلا ةريسأالا (رسا) ةهلآ
 هر

 حار ولكم ضيا ءادصالاةرسالاو

 ومو << ع 3 1 ا
 وى و

 0 يعلم راسالاهدشةراساو ارسأهرسأب هريسأ هدم هس هدد هينقرساو

 خرم م يع

 ىهس بنقل ِهَرسْو ىذلادقلاو ةقااممةشام نسحأامىأ هسقرسأامن بسام عفصالا
 7-78 هو < ووم ع دوه 95 ا

 ىعم هنمو فاّكلا ل نوكيو درقلاراسالاوزيس ايي يزمامعو باةيعوراسالا

 اراساو ! ]راتبا لاق هيدشد[ناو انيانس لك مدفّدقلا هنودشد اون ورسالا

0 

 562 07 وم

 ذيخآلاريسآلاو ىلاريسأ نكىأرمساتسا لوقتو ىراساوىرسا عسجلاو روسأمو ريسأوهف



 اس هزعتاجالا لعدتع هللا ىضررع فقوالف ءارغالا ىلعاهصفوءاسنلا ن ءصالقلا, كو |

 ورعو أل اقو ىسفنو لهأ ىأ هىرازاةقثىنأ مكلف ىلسلا هللا دمع ةدعح لوقو ١

 انلهأوانءاسن ىأرزا هنم عنمنام كدعْبْمل ةبقعا اع ثيدح فو ةأرملا نههرازالادبر رشا |

 وأو (دنأ) ءارلا فرح 35 ةزمهلا لصق

 < ثنو و < 4-1 2 مه ر9) < هع جس سس يا
 رازاناملضاكتحأ ن نماقوف 0 مكلضفدقهللا نأ لحا

 ىكيو ءاسنلا نمهملع مرا عة فعلا فصواذا راّزالا ف ضعور ٌرُبملا ف فءنالفدسعوأ

- 
- - - 

 ىلا يتكناكو لاهملاو ا هسنكو صال ريك الاله: لوق هنمو ةأرملا نعو سفنلا نعرازالا

 ىلا ىراوجلا ير مني دم ىلعاملاو ناكل جرا مفرعشي رعشلا نماناس |ناطنانبررع

 تعقواعر ةناصخلاالا لاقعلا ف يق لو نولقعيفوزغلا ىلا ن مهجاوزأ و رخدنع علم

 لاقذ يبل اتا 3 اذه ماتا

 م < - 2 2 7

 ض1

 راصخلا ع ةءانلغش + انا هللا ءلاد اسال
9 

 راجل فام عاَماَعَق 23 دع دو صاق اه

 ب وص و 2 هع

 رافغوأ ةنمهجوأ لسأو ب

 ا كا 0 1 و ود وهم يووس<و

 ىرادعلا طقس تدني وع 2 ملس ن : م ةدعج نواقعي

4 
 وسو 3 هه و < و 0 و

 رامخلا دونا ندي 3 سلس صل انهلقعي

 موماشلا نمهجرشاف همف لكس ٌمماشلا ىلا هدر 1 دي 'امدداق فرتءاقم الا كلذ نع

 لاقفهدعو رعداراذا ناكف عمل لدين أه مفلس منة دملالوخدىفهلنذاو

 5 2 8< هس

 ديعووأ مشل صحاب 5 قيجم ةدعسر هدا لك أ ]

 ا

 درا ءاخمالو 2 ردع هارب ءئربلا انك

 ىسرافلا دشناهسشتلا ىلعةرملارازالاو هسا امسفن ادارآلمقو رزالا ب نممعْنك ع 21 5
 ناسثالا نمرازالا عضوموهوزهعلا ضس ارز |سرفو دب رازالا ىعنتحا ممناكح « .٠ 0 و عا # وى 1 و و وو 2 7

 0 مَع عل و 0 9 سر لا ٍِء
 رهظلارزالاو ناك نول ىأو ادوسأ هعداةمكولو نيذغفلا ضسسالاوهورز [سرفةدسءولأ

 هو بو

 هلجاعي امم ىعأ نم عقوم ىلع د مزاحقو كرو د ثسعبلالاووةوقلاو

 سمس مد

 اذكهرلا ةدعج لوقودل أوق

 لعلوهملءدّعملا لصالا ىف

 "نلفت هلوقو لو أل والا

 وه هنالوللا ىييصمالاريكالا

 ةياكسملا قايسهيضتقي ىذا

 يعصم ها لمات



 0000 راي

 مننا) ٠ ”ارافرح + ةزمهلا لس 7
 م ه ى هممدو ا

 هررانالفرزتماو رزأتوهيرزتتا دقوهلترهشت ىأى رم ىهالا اذهل ُثْدَدسلاع ةدامعلا هريمشت

0 

 مغدب نعفاضد ًارزئلارتا لوق:تازوجبو ةبك رلاوةساملا لثموهو رزأملا س لررأَمو همدسؤوس

 تسد فو َرْراَتفارز ان هبرز لابو تن (ليص الاوهتسم ا لوش اهماتلا ققرمهلا

 2 2و 52 5ع
 هدعساوةناعاهرز آوهرزا لامع اديدشاغلا,ىأ اًرْرَومارصُ 5 ةلرصن أك موي ىنكردينا ةقرودل لاك

 علق من

 هز و مر 9 و سس

 عرر اور صندل ةقيقسلا موراسنالا لاق هنأ اركب ىأث يدحهنمو ةدشلاوةوشاارْرآلا نم

 نبأ ارقو هنرزاو لوقت ةماغلاو 0 هدب َققارزأهرز ان الفترَزأءاَ * قل دساو

 دهدودو واوا د

 اذانالف ىلع -رلا ٌتْرَر ”1حاحْولا لاقو 0 0 ءادةلارت اسأرقو هلق ىلع ظاغتساف هر زاق صاع ا

 عمدض»ب ىوتسا ىح .راكلازاغصا ار ز افىأ طاغتسافهرز افهلوقولاه هَ ٌوقو هسلعهتنعأ

 لبةمنبا لاك اال نمقرزالا نسل هنا و ع

 رزااذ ةرهدلا اذهةرزا لكل 575 هتان دنعاريكنانسلا لثم

 ا ا

 ةمظعلا ىلاعتهلا لاف ثددحلا فو 5 رز اراَراهنسيل اذاانالف تر 5 رئاراالا عجو

 رباسك اسنل ىأءان ريكلاوةملتعلا ةفصرةدارفتا ف الثمامه برضا درءانريكلاو ىرازا

 نالءادرلاو رازالانامههمت .وامهريغوم كلاود راك ازا قاذتا ابنتك ىلاتافصلا

 كاذكفد_أأهثادروهرازا فدكراشيال لون اينالاءاح ,رلا مشي اكهنالقثاامهبفصتملا
 هاهعب <

 ىترتو ةمظعلابرزأترخ الاثيدحلاهنمو دح !نيفصولا نيذهىفىلاعتهنناكراشي نأ ىئبند ال

 همحاص مدلقن مهنودامىارانلا ا نمنيبعكلا نملفسأ ام هفو زعلانلب ه رسسلو* ايريكلاب

 ىلا نمّوملا زا ثد دحلا هنضو 2 اذلا لهأ ل اعف أى دودعملعفل | اذهنا ىلعوأ هاّدوقعرانلاف

 رازتثالا ةّممهوةلا + ارسكلا,ةرزالا نيبعكحلا نيب وهب اهف هملع حاج الو قاسلا ففصن

 احس رز انك دكه لاقف لس اهشكم لا رأىلامدمعْنثانأهلل افنامعشد لود ودم و

 ع 0 2 2
 نبالاق نازل ةهودعت ياض الام يررومو مو هن اسست ضعد رشا ناك ثد دخلا فو

 5 ه6

 ةيعبرزالاو ءانلا فمغدت الت: مهلا نالأط وشو لاك 2 ىهو تاباورلا ضعي ىفءاج دقو ريت الا

 ىشع ىورمسلا تيا رهارعالا نبا نع حو باعث نءئلرتسو ءلاراوام ٌلكرازالا لدقو رارالا | طيضاذكهىورسلا هلوق
 ا - هو 5 ها لصالا

 ديزنب ىدعلاف 6-5 ىلع فافعل ارازالاو يىرازاىرادلاقفانانرع هلت اقفانانرعمراديف

 لجا



 ن٠ (رزأ) ءارافرح « ةزمهلال صف

 اهعكتارأ اهرويةارملارأو عاج اّرالا هخلالعروي و ةكيردلا ءاضفاكىضغب ههجو ىلاعت دف ا 3 - جا < 3 57 8

 كا شت نعمروصنموبأ لاك ريو رث "الا سان اموههلوق هنمو ناهس اذن القر اورق
- 

 0 اتعيكن اذا اًرأاهرواءأرملا تر رادسعولأ رخو يع راورأ لج عماجو

 بلعالاوأ سراجلا تنبت لاقت حاكتنلا
 اريز أو سيداركلا مت * ايا لدمتنَب

 ىنالز عض نعى دايالا هئأرقأىرهزالا لاق رمال ع نمذوخأمحاكنلار يثكى اركم ل جردسعوا :

 سمو .
 اعريتي ار نيمداعتم ةئنشن نو .ةرعبم نزويرايس باوصلاو فرصا ىدءوهو لاه دسع

 5001 ًاديردن.دهت نيرك وبادشناو مترا هملع> ناو اربأ

 5 م ع 0 و 5 و 2067 3

 رامقلادنعن حاملا توصةءاكحربرالاو ىلع ادنعكاذنموهوزراوااروروملاو فاغالا
 ٍِء 2 ه8 3282 2 ع” << 0

 وهىرداالروصنمو لاق لمعت ادأ اراد لحل ارهاديز وبا اريرار ارالاقي ةيلغلاو

 بوح نلطسسا |! هيو لا رانلا رالاو روير ا دسقوءارلانمأىازرا 1 ١

 :لذالاف فورعمرازالاو ىفلارعالا نبا ن ءاطاحأل و تاكد (منا) معلا“ ءاعدمرازأو - ه< <

 بيوذو لاق كايعللا نعش ور نشل

 هد مد ةد مور دله )89 وهدد

 اهرازاليتقلا مدٌتَمَعدَو 23 هزبولبنقلا مدنماربت

 82ه
 نالفمدل,قالحر لحرلةقاذااوناكو اهب وثف لتقل مدوح ردو لسفلا مد نماربتلوش

 0-0 0 و َّ هع 2 2 0 2 3

 هصعرزاو ةنزاحر جو راج لئمرزأو ةرجاوراجلئمةرراعجلاو هلثق وهىآن الفرو ىف
 | ىنعالا لاق ةداسوداسوللاولاتاك را َرالاةرازالاو ودنا اذهفدارطالا براقبام ىلع ٠ ري . . د ب 04 3

 بوذا لوقو هديسنا لاق 23 هرازالاو ةريقبلا فل 237 ريناوشللا لامك 7#

 نوكينا زو ورازالا تن أن مدسغل لعنوك نزوح 5 اهرازا ل دنقلا مدَتقلدقو *ا

 3 وقل هفاواهرذع ووش و قرعش تيل اودارأى هن 0 ا : زادا د
0 1 

 2 اليقوءاسنل 200 ورازالازتملا 0000 ْ

 )6 ب رعلا ناسا 2 1



 2 و ا 3 3 5 5-5 ١ ا ا ل ل ل ا وسل . امامي يي 3170/1 دي مك © 05977 را ا ا ا ب ا ا 5 ملا
 ا 1 0 1

 ' (ررأل ءارافرح « ةزمهلالسف "

 أًرتالانامهلوق قره ُبئاغلاربخالاو رت الاودين ال اهقادعب ا مهضعب ىو ى اللوق ا
مرمث لاو حور طااوسوملارتالا ل.«*نبالاق ذك ا دك

 ٍ لاق دعي الاروملا ىع

 |دعبالاوهدبكلا نز ور“ الا فز دقرش الا ٌنازعامثيدحقوتايلااوُرْربخالا اودارأ هارأ
6 

 ظ هيعرخو منار طذ :لاقي تدكسلا نا دعبالاىأ رتآلاباح سهال لاقي و ريخخان ع رأت
- 

 34-27- و

 لاق مارصل ار [ىلا اهل اللام دئااو لحرلا ةرسآى نو هسآررحوم برضو

2-7 

 راش ارتي هعقو نم د ارا اركوملا ضرضقلا ىرت
 ا -

 رخاىلا اهلج قي لا رامخنملاة نحو ؟لاقو ضير ءالاو ٌضضعلاو دضعلا رت ىوربو ا ضدرغالاوهلوق
 آم -_-# ىنو هلع لوعملا لصالاب

 2 هدو هور 8 .٠

 ىوربو ةاندأو هلذرأىأع ملا بسكرخا هلكسملا ث يدا ىو اضيأتيبلادشنأو ءاتّشلا ه]علو يملا ل ركن

. 

 . عم وشما دام تدي هجم موي 2-2 هند

- 

 ًاندايعع 5 صن غلا
 1س : ل 0 0 تي ل 38 م م مإ ذلاب الا دا أ ت.ىصحصحلا١٠ ءءعلاب_دعع اهيبستكي مر 3 لانا ىلا لم راو حرر

 # 2 ©« سبع 6 ماص 9دس 9

 هيصق عتمف هئافص قَد نارا ير نيك | لح ر لاق هم ة.مللا قدا

 ةأىها لاتيالو نيديصفنا ىدحا ف ٌقدقديصي ىلا اوهلسقو ريسيالاهيناجو مالا يفنلو

 | ةردألا مسالاو رداوهفارداردأب ردادقو عادا ىالتخال نوكبن ماو ميل هنالام ارد
 |وءوو و هدءذؤ ا

 ا ةرداهبوهأت ًاالجرْنأث ددحلا فو قرع ل ٌةيظعلا ءارذالا ةسصخلاو ةصلناةردالا لدقو

 7101 0 ا

 ةردالاننيردآلحرو ةردالا هنعترهذف هيمضسنأ لاف وهي هتاف نست الاقف
 مث سل

 نولودناوناك لما ارساىناثد دا اهنمو للا سانلا اهيهست ى جلا ىمولادلاو ةزمهلا عي

 نيدلاك اووكنالوىلاعت هلوقل زهسفو هدحوالا ل ةغبالناكه نأ ألجأ : كيد ئِمْنا
 د ه+ 9

 تعنرد لاذ ةيفملا كانا ةردألاو ناريشمردالاووردالاث للا .: هب ل[ ومازلا

 قوم م ود

 ردو ل من هفارط أن بلت ى- صرالاهببرْصتدانقرأ لوس نم نصعرالاورارالا (سأ)

 هبشرارالاثيللا لاق 0م الالام يذل احلمهلع

 و هدوم د ةهموس 2 5و

 ريس :ةو لاك ملت الف لفل هب يظن. 3 0 راماذا ةقانلا محرما ارلااهب ر 7-1 ْوَظ

 لحارس, نأرآلاو ةملاعيو كانها ملْدبوأا هجر هديلخدبن أوه كارلااهّرور وق

 00 5 ل ل ل ا 2
 هللامرك ىلع هبطح قو عاجلارالاو هانركذامهن لعفي وهريغود املا لوشن م ندغوشوارابا

 ا



 0 هرعرخ[ىنوكينازوعوريثالان بالاك هسولحرخ فى

 سلا زها لاو فاحت نم أر ا نموارحا هب ول قش نيترملا ن نمكناثلاةرلا ما ىدنعو

 “أ .(رعأ) 0 «* ةرمهلال صف
 ذو و 5 0
 |لمفاتال امانأن 00 0 انىئرخاو ىرخا عر و

 ض0 مادامت يوبالَو عمجت الن مدعم ىذا

 .لضفالا لجراءت ره لوقت 5-5 اوتو تي هتضضأوأ مالا وقال هيت

 1 2 5و

 نهالضفد ءومويلضفاي ومهلضفأب ثروصو ل ّسْفلاءاسنلابو ل علا 1 أرمانونيلضفالا لاجرلابو

0 

 ا الولضف أل جربت رص لوقت ن ًاًروجالو اها ص اهارْغص ب رعل | نمثأ ه اتلافو نولضْو

 | هسلع نابقاعتيامهو ماللاو ٌفلالا هبلعَلْخْدموأن عملصت ىتح ىف مادال اول ضفأ اج 0

 ْ ترم لوقت ةفاضالاربغب مدل هد نمد سمول ثول ١ ”1كلذك سلو

 |< ىو

 ْ عمم ة ف صوه والود عماجالفرتأ ةوسنبو ىرح اة صابوني راو رخال اجربورخآل سرب
 1 5 _- #40 كل د - سس 0 0 2

 دنعهفرصتمو شفخالا دنع ةركسلا ق هتفرصالسحر هبّسم-ناف عج ك اذ عمودو فرصلا

 8م هد ب را و 7 من95

 ليخهاك بح بحلا عتتاف #23 ىنمالئام كرا اىتقلعو ىذعالا لوقو ص

 ءاح لاقي ةفصوهو لوالا دعب ري الاو ةملاغةفصءاقملا راوتر لاو الام ل

 نو 0 7 1 هم دعو هر هم والم 2

 قو يي : لكزس ىأ ف رحريسغيو فرح ايل نعد را هرجاوتاف او ا

 اذكواذكس للا نمموقينأدارأ اذار لوةي سو هسيلعمقلا ىلس هللا نوسراكث يدحلا

 م د سد

 ١ 3 ءاس وار هسقا لاعب واريخ ا ىأ: رخانالاهسقر :رعاموت ةرخايتاك الق يره تيدر
_- 4 

 د 7

 52 :اورخاوأ عججاوةرخ اى ”الاو :وث لكرت(ىئذلاب ةوخا ايوان رخآو اب رخاوانرحاواريخأو
 مه 00

 هديسنالاق نات ع ةرخآالو نيت حرش ارسغم غو كارعالا نبا نع نين سهةرخ اوني سهرخأ

0229 

 هع 7 كيل وىءودو هوم 51
 ران ما 3 100 234 ةرديةرد>اهل نيعو ريو 5ىصند

 ددؤوو* ءوو يد هد

 كا نوران طعنا ىه لاقيو رظتلانردسىت ل1 ةردلاو ةبلصةزنتكمىأ ةردحنيعو

 ةكتساوريخ انو ةرطني ى أ ةرخارةعلس هنعدو اهرخؤمن تدك ةحوتفمامأ نعي رش نم

 يف مدى 22ه م 2

 الوريخالاو فنالارضقو انارسكب رخل هاهي خشلا ايو اير اعانملا همعي لاقيالو



 ارخآ) ءارافرخ # ةزمهلالصق 35

 قا موا ١- ا يو |
 اميل عفناك اذاو ٌرَعصوربك لم فرصنن الدنا دحو ناك اذا قرصن .الرتت لعل

 06 8 زمام 3 9
 انيإ

 لسع الوراء انبا تش انلو رقسوةَرفحَو رأس وةراسو حن فرص هناذ عملا

 و

 6 رمغف ريض هنأ هريع غوارت اطلامسا ناك اذاو كلا كرش و ةفرعملا ف فرصا 0
22-0 

 0 ”ًاتىرخألا ةثلاثلاةانموهلوقو دحاولا ىلع اوزأهلكش نمرحاو ئرقوام بش أامو عرصو

 هك 4 2

 «بصغلا اهتوْثأ نعد كصةسنكل كساد «لامعلا أل اوقولو ال اند ولا سل را

 3 ه) 5 ه5 ع

 ىلارعالا نباددشن أ امد م وف ذخل اهنا رخادارأىركساالاق
 ك8

 َمدعملاوراملافكَنودنم #3 هتارثأب ٌفسسلا قبو

 و ىو نادقرق ىرقرق ةمن ىف نوزيسجت مهارتال  نيبداد_غبلا ٌبهذم اذ هو جنبا لاق
 يل

 نك ءدقولاق 2 .وطب تسل كر 1 ءاومالكلا ن ملاطامف وهام اذهتنأالا نا ددَص ىدنلص

 تراص اهلا تلازاذا تس تربل وكتتاهلا عمّفلالا لادا ها نوكأ

 ةييدس نع . نينلاح ىف ةدحاولا فلالاَردعت كس .الودامهم امو ثدن الا فلالا شلح
1 

2 0 

 ثدنًاتللاهاعف-« روكمفو قلعف طقم حاملا لاق مث ءالانةاملع مهلوقىلا ىرتالنينثا

 ناعصاكج هارأهمالكض عدىفلاق ةدسءانأن أ ابا ىكوهدسس بالاك فرصيلو
 و 2 2 و 1 - 7 3

 حاملا لاهدقو ثدنأتلا ةمالعىلعلخدنالث د انلا ةمالعن |نولوش في رصتلا

 انأثا لاقفنافعابأ كلذ غلبف ةاقلعنولو ةباذه عم مهو فرصي لف « روكمىفو قاعف طخ

 نيل نيلاحفنيريدقتلا الدنا نمهركذ مدقت امديرباذهل ثم قرع نأ نم ىنخأ ةددسع
 5 3 4 3 0 9 ع ع 0 1

 لاورهدلارخ !ىانونملاىرخاوادباىأىلاللا ىرخاهإفأ ال مهلوقر

 دم ” و < هوو و 2 كب 1

 لداحالات وح موقلاىَرخاتووخ *« هنالثوأد الا موقلاامو
 و و ,و 2 2 م ا 5 03 < وهم و 10 همس ع

 نالافدصلاهضاضقنا ىزابلاتوْسَو .اسملا الحا عسب لباحألاو مهرخ اى ناكنمىأ

 كلام ب عكحجب كح اوهو ىرهوملا مالكم سبل نونملا ىرخأ عدها شت ةساكلاى و 3
 كومص سس

 ا 7 ميم

 1 0 هع

 مرو



1 

 2 1 ها يس 7

 ا
 ديلا د 0:

 14 (رخأ) ١ ءارافرح * ةزمهلالصُف
 1273727 مق 0/52 وو ور 777

1 
١ 

 | ها نم ع 1 9-ما ا 8 05 2 دي كاع :
 ا ةمدقتملاو مدقتا ضءقنةرخ هاورخ الاثنللا . نع تداغب قدا رب الا تناوئش كلدق سلف

 ا قرع را لعفأ ىلع مس اوهونيمكشأ ادحأ فلا رع الاومدقتسملا ضن -:ايسسألو

 لدي كوقكر عع 2 ل و ةفصلا الا نوكي الاذكن مقلعفأ نال ةفصلا ىعمهيفّثأالا|

52-0 

 تادباا قسما دحاو فرس فانز مسه تعقج الف رخال نمت ًاداصأ او بو ْ

 زاك راج عم رخآرعشلا فت لعجول شفخالا لاك انقذ اوالاحاتفئاوانوكسلا غلآ ةببناثلا |
 2 0 ىك ع : 7 1 هال

 ناكل انس اهةيقك ناك ولوزح [ةزمهدح اق ةحالهنالىوتااه-ولاوهانهى>نءالأق

 نم برعلا هملع هترجأام ىلع ىر نأ بجوةستبلاالديناكاذاو اهيف عمدت نااةيتسقفحتلا

 رباصوملاعوةزمبهللا هيف ظحال ىلا ٌةدئارلافلالاةلزنم ةزمهلا ذهل د زنتو هظفلةاعام ||
 ل - ه-

 2 0 3 : 2 5 7 1 ها 1 ءازأ

700 
 لاف ةرمهفلالا مهو رصبقو

 مس سو ع ةهمدلد وص

 ا ارصبق عفادمن كيش |ءارو 00 "هليل ةرسشع سعت انريص نناذا

 ارا نانيعلا+ ترسقو *« هييضردقيحاصاذهتاقاذا
 ههمو هَ ا

 0 . افىلاعت هلوقو براض ف أ رج ةزمسهلا نعءةففخملا فلالا تبرير اريغصتو

 مم -ُ

 مشان ًتخااهن كافل نين ارصنلا ماقمناموت و نامإدخ لاسةفٌنلعُت 0020 نامو# و

 اذهودو ياو ىراصنلا نم مكس يدوب نم ن نارخاو أهانعمءارغلا لاعتو يمن :ارصنلا ىلع مح 7

 ىرخأى الاوئوئلاوواولاب عمل اواذ دهر لسحر ذاك ةداهمروِال هنالةرو ريضلاورغسلا

 ةعاجب نعمفبز ١ امنالدجإ الا قبض ظفل ىلعءاجى ا اهيل اول > وزعهلوق و

 -95 وو وي هوو

 ىرخأوسانلاتايرخا قءاجم-هلوقو رخاو تاير عجب اودي آس أ هنآلو تاج احلا نمىرتأ

 ىلاعت هلوقىف ءارشلا لاو 3 ليالا ىرخ ىف تدلو ىذلا انآ 27 دشن ومهرخاوأىف ىأموقلا |

 مهاح >. 32 . ها .2 .ه 3 0 عاود

 لاشيث لاا ””ارقلاف زودالو مكن ارخافلوقب نمد برعلان مك ارخآىف 00

 دودو

 ىلاءتهلوق ف حاحا لاق ىرخأ ةعاجبرت اي ثدن ”اتلاورعك ذا ا|ىفصرشا تهور

 مو وسو ى

 كاذكسو رن او كرح ا وهو فرصن: لا ئادحو نال رس الرخا حباوز أ هلكش نمرحاو



 ا

 (وخأ) ٠ ءارافرح « ةزمهلا لصف 14
 ما دم دم د هه

 نيرا اسمالزب تاو ماكو ماا ورخاتف هكر ةميرعل مدل هير الا ن نا

 لوق.نب رخآتسملا انلعدقاو مكتمنيمدقتسملاانلعدلو اشي هسفو نومدقتسيالو ةعاس
 عل 00 م : 2 -

 ىدقتسمانلعلبقو هنعرخ اسي نمو توملاىلا مكنم مدقتسسي نم انل
 . اهي رح اسمو مالا

 د .ع م هب 5 * .
 داىها تناك ما لئقو ارخاتمى اي نمو امد قتمدجمملا لا مكنم قاب نمانلع باعث لافو

 95و25 <

 قب ء ضع نآاكف ف سنلا ف ىلس صد ن مف لسو هيلعدلتا ىلصملنالوسر فا ىلصثءانسح

 امئادضتملا اذهتوُدصعيألنيذاودطبا تت نماهيلاعاطادصم ذاق قوفضاازاوق رأي

 'ىنلاناهنع هلا ىذرر عشر دح فو . لضفلا نمهسفاملفوفصلا ىف مّدقَتلا نوملطي اوناك
 . 2 2 2 ءءء ع

 ىلاعتهلوقك عمد ةنومدقورح أو رحال اقير معان عرشه لاك لسو هيلع هللا ىلص

 غال وازاجح اريصتخ ف كير عر مانعم لمقو ! د الىأءلوسر وقنا ىَدينباومّدنال

 2 و ا وجع و

 هر ومو هسأر مد برضلا يدم دق فالخديدشتلا# :لك رت موبدقتلا ضر خانلاز

 و
 0 نيعلار وح ىفالا كلذك لاعيالو باسل لواماب ا مراجع ومو نيسعلإ رح او

22 . 7 110 000 0 
 هنبع رخو ههيلارطت لاقي الا ىلبىذلا اهمدشمو عد سصلا ىل لد ىدلا 0 نمو ل ثم نيلا

 2 03 ن3 وم دوو

 ١ : هيرحومو ل>رلاةرخؤومو ةصاخ ف يفضتلا,نيعلا ىفءاجاهمدتمو نيعلا روسو هئدع ْمدقَعو
 مم -

 مدح عضواذا ثددحلا ىفو بك رلااهيلادنتْيى | ىهوهتمداق فالخ هاك رخآ او هنرخ 1و

 1 بك ارلااهيلادنتسي ىتلا ة يشمل املاء ىع ةءاوو ره: نما الف لحرلاةرخآ || لشم# كن نيد

 سه اس جا“

 || دقو هترخ [ةليلقة فل نوكسلاوزمهلابىهوةرخوُسْلْئسَرَحآث يدحفو ريعبلاروك نم
 0 ل ع

 ىذدلل لح لا طساولوقت نرعلاو هتمداق فالخح رسلا ةرخؤمو ددشالو مهضعن اهتم عنم

 : وء- هو
 ٠ ةرتاؤمو هالو بوقعي لاق ل->رلاةرخ اول حرلاةرؤمنولوقيو همداق ثيللا هل عج

 نمنارخ .الاواعارتتآن ارتؤملا هالو اهامداعن امر دما اعاد ناضاو نارغ | هقاذللو

 تالوالا نهساعث ىح ةرخاىالاولوالا الر الاو نيذخُملا نانا نادللا ىفالخألا 4 ند 5 * ىك < .-ب 5-5 7 0< 0 1

 لوالاوهلوزعهتلالاق ءامنارسكب رخالااماو ىرهزالا .اهورخارخ الاو الوخد
 و عير بدو 6 3 ل

 .ش لوتالا تناهتنادعسب وهو لاو هنا سو هيلع هللا اص ئينلا نعىور نطاملاورهاطلاو زخ الاو

 سلف

55 
5 



 0 (رتأ) ءارافرح « ةزمهلال ضف
 هم يب مءذ

 وهو متعاهل نياك علا ل 3 1 0 او 0 أر و 2 01 درعا 3 1 اوراصق
24 

 هو و 7

- 

67 00 5 

 د ددح ىو 00 مع ىلع كرب كأ ا اروحاو

 وم هوو 0 5و <58 5<

 روث مديترحجاردصمروحالا : ةرعبأةعب رافروجأ اهيف ناكتاف ناريعب ترسسك"اذا وقرا يد

 قار ارامتملاو |ئيهنعحو رخاهل قرفءاوتساريغو دفع ىلع تربسجاذاا وحار

 لطخالا لاك دوس للاب اطبتلسلالا

 رات سي بعال ه هناك د _ رشف مصعب ىدردرولاو

 اذارسكلار رج !نماذهو الادىرخالا وءاطفاقلا نوكت نا للفت ل اوةّيراحالا قاسكلا

 و 5605 ود ع وعد

 نورح :الاوروجأتلاو روحالاو حان م املاك رحاب رجا نمذلاعفودو ءاوتساربغ يلعب

 د 59 ا 25

 تع .الاوهورعوبأ ةزبآو ةرجاوةرحا اهلابةدحاولا نيطلا بطر كر 00

 دل 1 ى
 لاك برعم ىمراف هيي ئذااوهو لوعاف لعروجاورج اوريسغلاهو د 0 ا ىو ءارلا

 - طال نك ا ىو 2

 أهعجو“ ةروحا درحا اهعجوةرحاورخأ اىعسورخأو سل زباوتونأ وقنا زلال 07

 راجالاو هدم نبأ ةرحاجأ اوريجاج ًراجالا عجبو زاجل اوماشلا ةغلب مِطتلاراَجالاو روك

 هه تس م

 تريد قف هبمدقدرامهاوحس د اراجا ىلع تاينم شي دخلا ىفو ةرعسملعوم دأ اطسةراجالاو
5-6 

 دهت ثو دحىفو هنع طقاسلاد دربامدل أوح سيل ىذلا مطسلا ديدشنل و رسكلاوراجالا مدل هنم

 ىو ريجانالا عمجاوهسيفةغلنونلايراخالاو مهلراجا ىلع راصنالا نمةب راجسا ذا ةلسم نا

 ريجانألا اوريجاجالا ىلعو قوسلا ف )سو هيلعها ىصهللاَل اوسرنمانلا قاتفةرسملا يل

 م”اللاقي و هنداعىأهاريججا كدزائاتكملانا راحالا كلذ ىفباوصلاو ّحوطسلا ىنعي

 وهرت الاف رنؤملا اوزخ الا ىلاعت هلا ءاهسأىف (رخا) مالسلا ام,ياعُرتجآو رباه ل عمنا

 اهعضاومفاهعضفءاسشالا خوي ىذلاو رسوم و هتماصو هقطان ءاكه قل ءانفدعي املا

 دقو مدةتلاضرخأتلاو ارنا راند ضم لوقت مدقلادض رسل مدَمْلا د داو

 امماذهلثمذاوطانالءانركذامناو .درطماذهو ىلاعللا نعد حارات اَرحاَن سحرا



 0 ا ا ا ل يلا ينل 5-0 00 دي دي 1 0001
 1 00 1 6 0 43 0 ١

 ”(رجأ)  ءاراقرع « ةزمهلالصذ 7
 ميكر أو ةرذغع هرمشسف ىلاعذ هلوقو حلاصلادلولا هرتس ل مقو هدإو نمءاسنالا ن وك ايندلا فهرتبأ

 يي لولا اراجاهرؤيهر جاور وحأموهفارحا هرحأد داما رخو هيكل معركلارحالا

 ىو اهرهمةًارملارحأو زب وموت راصإ ءس وا ىلع رجخآو ت ارت بس

 وع ب 7 2 6-3 1 .ءعو ؟اد ع

 امقندمغيلاةمالا ترخاو نهروجأ تن |[ ىناللا ك_جاوزاكلانلا- انا ىنلا اهي ان ليزتتلا

 0و م ع 2 26 و 0 7 3 ضي ا ءةمم

 دشناوءارحاهعجو رحا:لاريجالاو هرحاشساو نانبنالا راو رحاباهسفت تحارأ ةرحاوم

 ود و 5 ع سود روج

 ااا وت هوا اذا 2 همفثان دحللا قلت نوجو هفينحولا

 ريص) ىأ يحارب مف طل رماح لوقت ءاركلاٌةَرحألاو ةراجالا هنم مسالاو

 م

 ىسراكتارعشب ن يدم هنا ميهعأاو ىبخ ا ليه دو لاو هيلا 8 ماذكي هلع او ىريجأ

 و س

 رسعاهفورعم رب نا امدق « اهلئانثثالا راح
0 

 رت ىَ حس: ءكللاملقامعا أو يديم 0 . اهلداغناو

 ومس تس م 3 -ه_ 5

 رك دلال تا دهعل موديدقو * او ا

 رهمسلا ةمونلا ساكم مهاقسدقو مهمناع تلامدق كك ووقف
 : دي 5 6 و : 7

 رجومربشلاا دهٌكاهالدبع * قتاحارو ىلاوناب ىنآ تلا

 ١ ل1 سانام 7 ؟ واتم « لنا كيطعت اردقأد ناك
 م

 وسمو 2 0 4 هس
 رو , اهلامسوقب بولسقلا ىزت 2 اهلعي ن حج اهلوأ ةنح

 ”1 ارش ةياعلاراج ري ارادلا هرحآو. تاولأ 2 لدول وئآبناتلايغوق

 جتفلابةراجالا هيف ىكحاملعت ىرأو هديسنب ا لاك رجأ نم ٌتدطعأام ةراجالاو د راجالاو ٌةَرسالاو
 ىنغ ل ءىرتنأ ىاوث لع نا لوقيءاّرغلا لاق عجلان فرأت نى عزيزعلا ليزا فو

_1 

 ىأُهلا لباب رعلا لوقكلذنمو ةراجالا ىلع يش نا ىلعاهانعم سنوي ىورو ججفام
 مريخ ١ اربجأ ذَا ىأ هرحاتساتًارامهادحا تاق اوقىفحاجزلا لاهو هنا كرانأأ سم

 لعهلوقولاق ةنامالا ىدأو كاع ىلعىوق نمتامعتسان ريش ىأ نيمالا ٌىوَقلا َتربأتسا

 اًونامىأهدآو ن مدس نالفرجأ لاقي تدكسلا نبا ىل اريجأ ن وكت ىأ حفلا قرخأتنأ



 8 00 ا ا ا كل يا ا 0 ا
 .٠ ا ف ٠ 3 7 يني دمت ا 0 1١ دكا 5

 3 (رجأ) 2 ءارلا فرح « ةزمهلا لصف
0771977321727 

 سس

 5 واما اهتضاو امالب رثآ وامان /اذهّْلعْفا ار ءالانبا اذكواذكل عفن اترث ؟كلوقنم

 ريثالالبقو ربنا ىذرتاو رثأىذ :لونأهتمقلو ئش لك لأ ىأري أ ىذرث آو سيديىذو نيديتاذ

 2 سمح سا - ه ص

 درولا ن ةورعلاف هنقوريت ا وذو ميصلا : 1
 م

 ةور* ووو و ,

 ريثا ىذرت ؟حابصالا ا 5 وهلا تلقفدي رئاماولاقف
 ب

 ريربهناك لاك اَماَرث ١ اادهذخ مهلوقفدربملا م اونيرعت أىذر راو نيرت|ىدراقاضللا كو

 وه 2 6-2 ا 2 5

 وشح هنقأمو هءئدرث ادقىأارثادحاولا اذهذج لوقف رخال عما وهوادحاوهنمدخ انا ٠
 ا ا ا ا و 3 هم رع د : 2 هءليو 2 .

 نطو قو قدو قبطو :نيطوا ذكواذكلوقينالفرث الاقي بارعالارداو: فو رجا لس م

1 . 06 
 >». هَ

 رعاشلا لاق ةضرملارمغلاكلاو بدحلاةرثالاو هقدحو هتف :رعع رضوى شلارصبأ اذا كلذو

 و سدو نا ' 1
 ديقم ف 10 2 ةرئاثدا اوما ىدبأن مقا اذا :

 ودعم ةدواسص لي

 ضوملا ىلع لد 10 او هريصاف ةرب :|ىدعب نوقلتسم ا مسو هيلع هنا ىلص ألا لوقهنمو

 وةو”و هو د« ود وج باد#

 روج هلاو لمعلا ىلع ءازمارحالا ) أ) اياز رضرأك اارثااه رثاد ةقانلا لسيقلارث او :

 ار هللاهرا دقو تاوثلارألاو لف نم تيطعأاموهو رحاب بأن م ةراجالاو ش

 ه2 و

 0 !| ارك ا اع لا 2 ىاضالافثيدخلا ىو هال بالو سارا أَو اراعا هللاد رخو ارحا هرحأيو

 م < ءد 0

 يكسب لدن ل نالماعدالاب اورحت ا هسفزوجالو لاق كلذب حالا ننلاطا اوقدصتى ادرج داون داواولك

 هيك ىفىورهلاهزاج ا دقورثالا نبا لاق ةراصتلا نمال رجالا نمهنال ءانتلا ىف غدتال ةزمسهلا ا

 هملعدتلا لص بلا ىضقدةودصسملا لخدالحرنارتتالا ثيدحلا ىفهاوقب هلمدرشبار 8
 نوكشرتبا مف مصنأخ :رتاي هاما ورلاو لاك .هعمىلصنق موتي رح نملاقف هتالصاسو ظ

 ةاكلاثد دحهنمو اسكم أ ةراجت سفن ل صحدقهعم هئالصب ناكر جالا :مالةراعتلا نم

 هرحآ اهئم ءاريتىل فاخأو ىدبصم ىفهللا فرحا ةلمس مت يدح فو اهبا ربما

 فرح و فن امهنم سمالاو راو درا كلذكو ادلب رجالا ءاطعأو باث اذا هز 7 3

 نيملسملا نمةمأنمسلهناهانعملمقو نسما 0 ذااوهل,قايثدلا فدرح رج اهات او ىلاعت هلوقو

 0 ا ل هلت ام

 ) برعلا ناس _ب 327



 طضضلا اذهب وهح زر.هلوق

 عقومنحز زبةدامىفهدحت

 موءاخهرخ عضومريغىف
 معمم جا اضيأمدحت

 (رثأ) ءارلا فرج « فئلالا لصف 0

 نوقعيلاك ىرهوملا رثالا نمدنرفلا لديأور تكس إئمو كلذا كرف هزملا ةمفون دارأ

 همة يدنو ةيدنن بف افخر عنب ىسع ىف دشنأو لاق متفلارال ثلا ىيمصالا فرعيال
 و 7 هو ,< 9 - 4 ةم 5

 راق يبامُك اًافح « اهوصاخاةنوأقصلا اًهالَج

 لف هنسداهءاعشل صت ااهيلارظانلارظناذا ىأ قب نم فخم قب و هدنرغب كابق:#سباهلك ىأ
 -. ا دع ا مد . 3
 وهللسقو رثاهنسقروبامف.سو هبقث [هتضتاوهضناهسقت لاش واهيلارظلا نم نكست,

 ليقمنبالاه دنرفلاوهىذلارْثآْلا نم سلو نيا هل مينا لابتي ىذا
 1 58 و --- 5 8. 9م و بن

 رفس ىلعاك ولو ىلااالو + ىتلحارر وناملايدتقاىلا

 نابط اوه ىذلا وعملا ع :وأدملا بهذاكهللعفاللوعفمروت املا نأ ىدنع و هدسنالاق

 حاصلا ؟ريبامدعب قييهرث أح رشا رباوهسرضف.سلار اوهتنورومؤامهرتاوهجولارثأو ه) 539 < و وس

 دشنأو رسعوزسع ل ثمل عني د قولا دعب قبب حرا رئآمضلانثألاو

 «يرثالاامقاناهبراشم ص« ىرهوملا هدروأز علا اذهو  رثالا اهب قاناهبراضم يضع

 لسا ذا نها ةصالخرثألاورثالاودنرفلا ىلعاذهل محي نم ساسنلا ولاكن دوام يمجلاو
 «هنض الاك اعمبرضلا ورث الاودي لاه نمسلا هقرافاذا نيللاوهل قو ص لدن او ص الآن اوهو

 ةزههلاةرسكيرثالا لوي ناك هنا مهلا أن عىدانالاىورو رقلان عصي اس ةسصلا

 اولا ىرتآو ىرث اىلعن الف ءاجحرربنبا رثألوقي مهلكف فدسلا دنرفامأو نمسلا ةصالخن
 و. < و م 55

 : 2 5: ها 56 .-. .٠ . . ب
 موهدم هرهظقريسعبلارت و هسفىدلا فةنورحجوتفمهرث اوهحرح موهذم فيلا ر ثا

 6-1 ا مف 53 6 د0 و1 تح بل و
 لاقو رئاورثاههحوىفو هرئاوهرثاقءاحو هرئاوهرثافتحرخ لاهو ازثاوؤارث [كاذ لعفأو

 ادهفلاقيرعثلاف هرثا قييواريي دسحلا فمري_غوح ريا نمةزمهلا ضب بألا ىمصالا 0 ع 5 1١ . 7 ع . 4 ّي : 0

 5 49 5 0 َ ا ده) ءومع
 رثالاقيو اينصمتنكرولا تلقولو لاف فلال ار سسكس, راب ههحووران” عجاورئاورث |

 ريثاوربث أىدر اوامارث اديب ادياءارقلا ةيرخلاو سلا هنفرثأَو دوصسلاهتسموههحوب
 ءاو .٠ 6 شياو 3 مرعب نس يبس نبع 545 ع ىع .

 لبقو هلعفاف هريسغلعفتال تنك ن اىأاما ارئاوامارت اهلغفا لاق وئش لكلوتا هبادبا ىأ ارب |ىيد
 0 - الا

 هب انعم هلاراتخازث ؟هلعفاداننسمنآلاهفذحزو خالة مزال ىهو ةدئازامو هرغغ ىلعهل ارثؤُس افا

 نم



 م 0 رت. ةءازافرلعا ١ تفلالأق ضف

 الجرلاةمالملا كوول دع <لابو ءاةولابهنتارتامسا

 ا ف مضاد :
 قهياحص ا ىلعرت ام سرت او لعق ىلعرت !لحرو هتعالاةئشرهارئاتسااذاثيدحلاى و

 حاشي ىأ حاصلا فو فخم هباعصأ ىلعرثان سي ىذااوهو لعق لاشمرُت أل جرو مسا
 - و < .٠

 ِ 2 ع .ع
 اوردصاف " َ رت |ىدعب نوُقلَمس م ؟تاراصتالل يتعب ةنسحاو الخ اوالاعفأ هسفنل

 ريغ لضفش. مكلعرب انسي هنادارأ ىطعااذا ا راف رئوي رثآنم مسالا »ام ءلاو ةزمهلا رتبة 5 95-5 5- 93 هوم
 5 < ا

 مكملعاهبرُث اًمساامهتاوؤرع ددحهنمو ءيثلادارفنالاراثئتسالاو *ىلا نم هبيصن ف

 سد ورم وج - و <

 ىأهنرت اى الا طعفل الاهْش دحىفو مكنوداهذخلالو

 عب ع يق ص ند يلا ا
 اضادشناو ةرثالاوةرثالاكلذكو ةرمزلا هلو

 ريالا تناكذااو رباتسااه.نكل « اهل كومدقذا اهب ورث ام

 لال حرتأالب ىساوأ 5 جاف كلم ذايا تفك كله رثالا ىهَو

 اهتم ساب اًررارئاٌوأكلذلوقأنأتْرت ادقلاق ديزوأ اصلح ى أ ىريثآنالفو

 نارادقلاقيو اذكو اذكمودانتافانتاتنأديالن كنا ىأاذكو اذكمولانت فانت تكترث ١

 هيي لعف أن ايست دق لاقي ثلا لاهو هملعمزعوهل غرف ىأسمالا َكاذَلعُش

 دقلا ىاجيسأو الآما اذهل عفاف لعفلا كلذترتخا نا انآ ارث ؟تالفابادهلعفا لاشي :ومزعف

 وهو لف ىلعُر "لاو ٌرئألاو ثلا ونامل ىو ةنلبا دل جرين عوهوتاماذانالغبوانالذ

 صرالا نيدسعلاقروثأ عجب او هتورو ف سلا اديرف عمج سل دحاو

 اكتاويرونالا نيلعافويس * او موبا صاعانسصنخمو
 و 0

 ”رثألااهبقااهير اضم بضع #3 ها ضب فسأ مم

 هلوق نم ىلارعالا نبا هدشن اماماغ تايد

 راك ىرش زالادشنأو

 ديرفلارالا ىذفيسلا عْقوك * نحاالَّكب عقأتا كا
 سم مد -"ّ

 لاقولهنالىدنعانهر ورضالوهدسنالاق ةدو رضا] هكرفرثالا ىذدار اغا لاف املعت ناف

 امنارعاشلا نكلل تيبلاريسكيالا ذسهز نا..عافم ىلا نالعافمراصله )أ ىلع هنكسفرتالا ىذ
١ 

 لصالا.اذك ياحي ىأهلوق

 رثأ لحجر حامعلا صنو

 نيعلا مضي لعق ىلعمضلا
 هراحصأ ىلعرث اًمسد ناك اذا
 جلااةالخاهسفناراتكىأ

 يقعد ما



 (رثأ) ءارلافرح ه« تفلالال سف 45

 ىلع نوكت نأز وحن و ةمالع عن فران حباحرلا لاقو ىلعأ ةريسخالاوةراث اورلعن مة وع

 نةنيلوتالا بنك رزان وو لاقي وعلا نمر وئام ل نوكينازوو 6 نمهيقب ىعم

 ته < ع

 ل ارق نمو راق ليقاكر بالا ىلع دامب هنافتث ًارقنموةحاصمسلا ل_ثمردصملا وهفةزانأ اًارق

 لبقناكم مق سعىلعىأ ةران |ىلعةقاسنلا ولبالات عمو ٌةفح رلاوةفطحلا لثمدارأ هناكف

 ارافمهتك اناناس « هلعّتاك اةراناتاذو خامثلا لاك كلذ
 سم ب . 0 م -

 تناكم هشة سقب لعتنمماهنال اذه نم لع نمةرانو أ هلوقنوكي نا ليو رو صنم ونألاق

 ىدلا 00 ةران'أو أس ابعنبا لاقو اهمحش 6-5 ا ةمقب ىلعامسش تاجا ”كفابلع

 هقفاو نغ طخ "ين ناكدق لاتف طخنا نعملس هملعدتنا ىبصىب :التسو ءاسالا ضعب ىو ناك
 دع دع هدد . 0
 ىلعبضعو هلعلعدقف مالسلا هيلعىبلا كلذ طنط اطقشا نمهطخ قفاونم 0 لصالا,اذك ملا ناكدقدلوق

 هئمطط 8 ةدامؤىدلاو

 " تالا 00 ال ع و ا كنركلا قفاو نخ طك ىن تاكَبق

 اهبنوثدكن نرق نعنرقاهر يورك ذتىأرت 2 .ركملااهمضوءاثلا مهب ة الاوت رالاو لح 0 3
 ا : 5 همدقم ىأو هياو ران

 ناالاتددملا ىو بسحلاق مدقلا ىشورت 30 امديزوأ اهئراوتملا ةمرُكملامكحملافو ةدوسملا ضسم نم لءىلع

 _--- 3 1 3 5 ا

 قلااه رخاغمواهمراكمب رعلازت ام نيت اهىدق تام أف هم ةلهاجلا فتن 06 7 امومدلك هحمعم هأ

2 1 0 
 ءارثا عمملاو مركم نكمريثأ ل برو دهر اهثأو ةدئاز لاو ىورتوركح:ىأاههعرتؤت

 راو ااذك لعش نأرنأو انيلعدقلا كرت ادق ليزنتلا فو هلضفهملعهرثآو ةرث ا ىالاو

 020 ا ارا اكتر أ ىعضالا رامألا رم ىف لغانالف راو منيل ا

 ر اندتساالب و ةرادلب وجر اذان دج دك لاقم و اًصاخناك اذا رئأوذونالفدنعربت انالفو

 هنعهللا ىخررعحدعةئثرطحلا لاقو ةيبجالا دخن او دو لعز اس قا

 ه5 < 7مم 8 - 2

 الامال * اهل كلومدقذا اهب لورث 1م

 0 ةرئالا ىهود 'ربالا عجن 0 راثبالاو ةريخلا ىأ 1 23 َ ا 9 1 7 7 اي
 َ 2 قة <عدوع .

 لمه عامشارب يئاهنك ني 0 ا هفدخ اروي

 2دوم و

 ىشعالالاق هيديتساو هسفقن هن صخس هرب ىلع ىشلابرت اساور

 رئاتسأ



 4 (أ) ءأرلاىنزع هب :تفلالا لضف

 رااح م ع رمحلا شيال 7 لما هلدو دهم ضاعامءر ماو

 ةهددكدمد

 ةلوقهنمو رثأض رالا فهمادقالىربالورئ اهل قيبالت امن مناف نضرالا فهم ان هدلصأو

 همشم عطقنا نمراذاهنالةنامزلابهملعاعدمر ,رماهلا عطقان الص عطق ىلصي وشو هب دينتب ص ىذلا

 بتكنو لجوزعهلوقو ران [عجاوريدارآلاو ةزومهمربغفحسسلا ةراصامأو 3 ثا عطقناف

 هل سقي دونما عراك ل يس كا اواومّدقام

 رثالاو هران* السو هملعمتتا ىلصبنلا سو اهب اقعهملع سك ةئيس نس نس نمو اهناون هل بنك

 هرئاي موقلان عسي دحلاّرئآو هدسنا *لرغ نعةنرك ذاذا ءرُث 6 ثيدخلا ٌترثاكلوقردصمأ

 مهتعوي ث ّدح لبقو ّرْثأْلا نمهبفاوقيسا ع مهآس أ ىلاعللا نعةريخالاةرثاو ران وار رئأَ 1

 ىلع هئاعدف ىلع دح فوة اور الأ ىهو مسالا ةرْثأْلا نا ىدنع ميمتلاو لاك مهرامكآف

 دقوتدحوملاءابلااضيأث يدحلا اذهىورو ثيدحلاىورب ,ررخ ىأرت ؟مكنم قال وجيراوملا
252 

 قو نوكحيونووربى أب ذكلا ى عورتا الولرصمقش :دح ىفناسضس ىلأل وقهنمو مدقت 0

 تفاح افرتعلاف كلذ ن عملو هملعهقلا لص ينلا هامة هس آب فلحهنا هنعدقنا ىضررعثيدحأ
| 

 هياماكتمدارأامناناسسنلادعبرك ذل نمسلفارك اذهلوقامأ دسعو لاق ارث ؟الوارك اذهب .

 لوشب هيفلح هنا ىريغنعارب ديرءارث [ الوهلوقو اذكواذكت د > نالغلت رك ذكلوقك |

 دحأن عتبي ورالوى سنن نماثدتبمديتفاحامىأاذكواذكل عفأالىأو لاغانالفنالوقأال |

 فاسنعفاخ لقلي ىأاضعبمهضعب هيسانل ربك ىأر ونآمثيدح بقا ذهنم واهي فلحدلا

 0 سوم

 ىشعالال اق سس 000 ثيدطلا تئاهنملال ١

 دو غ6 صاضص س

 رث لاو عمال نب #3 اه رامهمفىدلانا

 الق
 و - و

 املا ةمركملانعباذهن م لعمر ًانانالاتدو ندىوربو
 نرقاهرت

4-4 : 

 رود نم تسل ىأ فئدفروثأهتلوههجومتلا مركىل لعب د ىقو اهبنوندحي ىأنرقنعأ

 ءاسلاءثيدحلااذهىورو هسنعروأملاعضومرولاملاعضودق نوكسف يد ةمهتوّرش ع

 وه آآ سمسم ه ودوو
 0 عع - *« هو و مد

 نمةرثاوأىرقو(؟) رك ذو ىورتىأر وت هنمةمقب هنران'او هنرث اورلعلا اومدقت دقوةدحوملا
 مى

 ا ور د

 لصاح ملا ىرقوهلوق (©)

 وأم ةرانأ تست اارقلا

 ةرثآو نيف هر او رسك
 ءاثلان دوكس عم ةزمهلا ةملثم
 ىأتسقبلا فل ةران الاف

 نممكل تمقب /عنم همشب

 لدياماهيةلهنيلزتالا ولع

 امدكخكع

 وأ ةدامعلا م-هقاقصتسا ىلع
 رانا نمرسكلابو هنرهالا
 ةرظانملا اهنمديرأ رانغلا
 ةرئالاو ىامملاريشتامال

 راثثمسالا نععناتك#

 عم مثلي ةرئالاو درغتلاو

 ةباورنمةسءاننوكسلا
 هو ثيدخحلا

 اهمضي و نتصفب ةرثالا عع
 "ىورملار وثاملل مساهسعم
 نماصخلم ها ةبطفتاك

 مدار و ىواضيبلا

 هعماه



 (رثأل ءارلانفرح « فاالال ضف 4

 فلا "8656

 ًاهعدق اندست وف اذقواهأر هي ىضغلا ىذلمر رلاَن مارلاريثملاىلا

 لااهلاعت اوك ارسسعا لهل ةةكروشلا تادحاقو بارتلا نممملع قعرالار بأ

 هلدانسا:ىئابزلاءاوراذكع ىرهزالا لاق مكَسداوُملوف .كسسرام“آاو رونا هتبطخ ىفمهنم

 رب ويباودلا نمئثسلولاق رئالاووةبفعتلاوبأتلا ىتارلا لاو ليوطثيدحف
 ةج رت ىو . نييرفلا قكورملا كح مرالا ان وخد اولا

 مهداددع ةمدريم

 رابنأ !نانلارئاشلسبلف * شي 2 ىاطقلا لاق

 00 1( هنع نول ةمرور وتلا ةغارو الا 0 ا ا
 ةهّومدس وةد دو

 تعش ٠ ةنرتانوهةيراناو هدنغي أت [قوهرث اف تخرخو روثأوران ؟غجلاوئثلاةسسقيرثالا

 كاصز ةربون نقم لوقهتشنو باهي[ ىئاذكر ذكاذكو الع لاق يتيرافلا طوع
 ٌّي ه2 و بسمو ةسضص ب د 5

 اورتن تننلا نماصسو عشر #2 ةعدينييداولا لس ثيغلا

 ْ ئشلا ىفرثالاءاقباريئاتلاو ءوشلا مسر نم قيامك رحاابرثالاو هدعبةعدنمدقتار طم عسبت أ ىأ

 ضرالا ىف ثلا مانعا ٌباودلا نمي :الاو مالمالارابخالاو اًريامسف كرتيئثلافرئأو |||

 ىأرثامداى :ردبامو الر ردبامقاسكلا نءقايعللا حو ةرامثالاةنس اهرفاحو ا مف

 ناعئالثل نسكسشزنعلا عرض ىلعةشي لامشلاهيشرانالاو هلصأامالووإ صن يآىرديام

 || هرتأو ارث أهرايريعبلافخرتأو هت ضتشلةديدح ريعبلا فخ نطابىصس نأ مضل لاو

 أ لوعشىلعر وروتلاوةركماوروثاعجاو رئيت يعبلا فخ نطايؤةمسئآلاو هز

 اهلكر 2 8 و 0 لبق وش . ويييسسلا
 وو

 وللا 2

 اهفنم ضرالاق رمل هيلا بارا مرا لالالا هرب ب | غضومىأهر ولونو
 ة--ه «د ,. «ءو- .سووم

 لحالار آلا هو لول اى اسني و ةقزر هما طس نآهرسنمثو دس لا ىف اواهرفاحوأ

 ريهز لاقرمعلا عبش هدالهب ىو

 ارملاو



 6 (ربأ) .  ءارلافرح « فئالال مق

 2 - 5 7 42 20 ييسر

 ىّوس ىذلاوربااهعجو ةرباط.ةملللانقيو بيذبتلا ربالاةدحاوةربالاو رابااهعناصو

 رج نبال حاب رلا ةغص رمش دشنأو 0 ربالا
 هبا وم هم وم نو 2

 مييدنملا ةيييحر كاوتلا فور #3 ةووصاجوه لك أبي

 و م 3 - 5 ته جحمص بن وه تسلا

 منزوع د 00 تعاح فورا مآ 000 تس
 يس م

 و

 يجر ىرحلا اهفاصعا نمديبلا ىرت * تر حموش

 عم ل 200 سد سل و م

 مان روحت مناط خفايف #3 دنا والصف ما رن و نك

 هوإو' تو >ٍ 5-5 ى ي- -ه توم 5 <<

 ميديم ةلسعالا دو هد #3 ايبس لفات تضع

 لل سل راش دن.كلامثي دح و 5 ورأملا بلكلاكن نمّوملا ثيدخسا وأ

9*9 

 عمت تلك ناو اشلك نال ىهناهنوجو تيفال فةربالا تاك [ىلاكأ ةروأملا

 يلارامزو هذهنمهذهنضخلةمسنلا ارب وةحلاقلفىذلا و مالسلا هملع ل عشيدح ىو ايهبف

 هتمعط أ اذا لكلا تري نموهو مهاخكلهأ ىأ هنرتعانربأهانفرعول سانلا لاقف هسأروهنسكس

 داعو ةزمهلا فر حف ىناهفصالا ىس .ومولأ اظقاخاهح رخأ اذكعرشالانب الاق زيكا فد ريالا

 ةدئازفاثلا فو ةبلصأ لالا ىف ةزمهلاو لال هلاراوسلا نمدإ_عجوءابلا فرحىفهجرتأ

 اهبغدلتىتلا برقعلا ةرباو لوقمو لصفمو برذمو ريئمناسلا لاقي و اًضيأ لان هدرك دنسو

 تنيءامسأثد دح فو اهترباهتي رمضىا هتعسل اربأ» ل و اهمنذفرطمكحما فو

 تسلو ٌءاضسالوءارْفّصلاملاقف ملسو هملعدلا لضدتتالوسر ةنباوزمالا لهل ل قس

 هتربأنمروأملا رسأنملوألا ىعرلسو هلعدللا صولا لوسر اهب ىروبف ةدفروأع

 اهجوزتب هيلع لاَ مالسالا قمتم الو نيدلا ميصصلاريغ تسل ىنعياهتربابهنَعَسَل ىأترقعلا
 اهحوناكلن رونلاب نوآعت سلوى .هرولو ريثالانبالاه هرك ذنسوةثلثملاءاثلا»ىوريوىاب

 ةغبانلا لا نيلاتاذ داسفاوئاملارب املاو ةممنلا ىناسللا نعةريخالا ةريثملاوةرئالاو

 ارب املاكءلا قادعأ سدنمو * ةوقأ كان 5 لوقنمكلذو ظ
2 

 هناىدنعوهدسن/ا لاك عا اركنعةريخالا تاربا رباو وربااهعجب واه راغص عي لما ليسفةربألاو

 ةزعرشكل اق لمرلا نمقرامرّتماَو تاعرطو تارمك عج عجب

 انيديابوتل سلا عمجف
 ع رهةدام فوانهدحاو ظفاد

 سانحلا ادهىلعامهنس و



 (ربأ) ءارلاى فرح + فلالالصف ظ هز

 با جو

 لسقو ةربوموةدوبامىهفاهربأو لعلك لاقي ة ملا روزا نقلا تل تلا

 الخن عاننم ثيدحلافو عرز زوأحاتلاملاريخدارأ هلم ولاملاو ثرخلادكس كسلا

 اهترثروهطدعبالاربؤنالاهنأكلذوروصنموبأ لاك عاّتبملا طرتشيناالا عئابللا_مرمكت بأدق
 داماحت عب ااذاءامالا ىف ةدالولا كلذ ىفاشلا هبشو .اهضيضغنماهرفاوكو اهعلط قاقشناو

 للا كلذكو مالا عم عاّتبملا هطرتشيناالا عئئابلا لولا ناك لذ لبق هتداون او اهداواهعت

 مسالاو ةروثأملثمةربؤم هل لاقب هصيقلت ل ثغلاريبانإو نييشعملا فريبأتلا ىلع ع ًوريأاذا اه ايو ةفل عابأو هلوق
 | زحارلالاقو رابالا ليقاذا ل يسفلاربات لاقي و رازالان زو ىلعرادالا هنم ]| هسحصسم ها عاطقلان با لاق

 ه5 9و3 َ 0 320102

 لولا لْعلا لهن ضذا * ليسفلا ةريخان ىربات

 اذكواذك  اسملا ىلع ضرالا بحاص طرتشي سن نبكلاملوق فو دا ل

 نكتاغل ثالث ثا و تربوو ثريا دق ل لاقي لاق ءالعلا نب ورعو أى ورو لفل اراداو

 لاقو مقلم ىأةرونأم ىهفتربا لاق نمو ةروومىهفترولاك نمو ةرؤم ىهذ ترب لاك

 دشنأو هلولصم هنالرتآمقلملل لبقامناو اهرب اوه ةعنص لصم لكل لاقي نجحرلا دبعونأ
 تا دو م 02-57

 ايناكم فوكو هرباتدنلا ىلا هن كتاف عس ىضرت )تن أنا
- 

 -» جه - 2ء-ٍء

 رباملالاقو ساو لغنلا مهلا ذارباو باتا ذارب اوف نارا ارعالانبا هحلصأى أ
 دنزلا فرط عموتسم مظعةرلاو هديس نبا اهقدسم عارذلا ةرباوتلفا هبه 30 حلالا لصالاناذك ملا شما هلوق

 ها ررتيلو شحلا هلو
 قو عراذلاهنم عرديىذلا عارذلا فرطناسنالا ن ِ مةربالا لدقو وص تزال جرا نع

 قفرملا ىلبىذلا دضعلا عظع فرطو عراذلا عرْذيمنمىذلا مظعلا فرط عا رذلاةربابيذهتلا

 اصلا :ربالا قالت * جراذلاةربا نيبو حبلا نيبقفرملاحّرو عييقلا هللاقي

 قصال مظعوهو بوقرعلا ةرتومظب ةربالاو اهنمتسيل عارذلابةقصال ةمطست سرفلا ةرباو

 لك دحام هو نانزرباسرفلا ىوقرعفو هبي وقرعنمّدظاام سرفلاةرباو بعكحاا

 ىاطقلا لاك راباورباعمجباو ديدحلا لمت ربالاو رهاظ نم بوقرع
5 - 

 زاالااهزواجتالز رك امأ 537 نجحدعيد فم ]لوقو



 ها/ دز ْ ءارلا فرج د ':ٌفلالا لصف

 -8 و 8 هو -ودود 0 8- سم و

 اذكرلا ساعنلادقواذا يد 5 ىضتقاوراهنلا يدىنيواي

 المأ تسأى :رديالدملع ىشغي ىذلا د قولا لمعشنبا ساعجلا نمى اك ل رخ اوراصىأ

 هع 5 5 5 8 20 8 2 هاف 4 8 .
 اهفال_خاقرارصلار !ةدقومةقانو قرطهيامىادبقو لجرو هبلغاذا ساعنلاهدقولاّقو

 ودوم

 اهّذقويف اهعرمضمظعل ارزالا اهنيل حر خالو اهعسضرب ىأاهداو اهتعرب ىلا ىهلعقو دسم

 أَو (ذو) ةٌديقواتدحاو ةشورغمةراجدئاتولاو عرضلافمرووءاد هلاهذخ أ يوكلذ

 ىلارعالان با (تسر عا اونا تانتلاو دالمذالولجرو ىنثملاعرسأ اذاو

 5و ءوس

 ملعأ هللا" ىلاشضانبلا ةزبإلا

 06 ارلاف 0

 ىه امئاقطنملاىدَقالذلا نالاقلُذ تدعم كا را نمىهو ةروهجلا فورا نمءارلا ||

 دقود_حاوزنحىندو ثونلاو ماللاو ءارلا ثالئقلذلافورخلاو ناسللا'لسأ ف رطن||

 مالكلاّة ش1 اهلوشدةرثك , وغشلاو قلذلاةتسسلا فو ورخلا لود ءابلا فرح لونا انركذ ||
 ترتتاو هدأ ةرثوةاباواراا وازن مرا حر لاول 60 (فاللسن) ١

 ةفرطلاق كلهحلصينأهتلأساذا عر لا ىفكلذكو كادر أي نأ هتلاسانالف ع

 توما عر ريالا لسد , هلم ف ىذلال مالا 0

 بلاطع أن 'ىعشيدحيفو لما لزلاو عرزلاروبألاو عيزلا بروما لماعلارب-الاو
 اهحالبصإو للاب ات موقي لجر ىأربا م كتم قالو بصاح مكباصأ حراودنا ىلع اعدفأ

 هلوقو هعضومىفءركذنسو . ةثلثملاءاثلا,ىو ريو. ةففخل ارب [نملعاف ساوهف

 ىتبدقو هر حالاو 1 مهررغلاعر در

 يقل مرراالا نمو نيرخ موق ىلءمهجبأ اوننعتدنل عاد ع اوغلاذق رن دما باعت لا

 دبج لوقا ثنأو ةراداحالصا لك ةغينحبو أ لاقو هجالصاولئغلا |

 اصنقارضعي قاكديصأ 5 7 اهترابا ىتهلا ةلابطانا

 ةقيرطلاة كسلا ةرويآمةكسو ةرؤمأمةرهملاملا ريتا فو. ةرابآةلابلا حالصالعف



 .(ذقو) لاذلاىفرح *« واولا لصف 64

 صو ىذملا عب رسداودولجزو ةءرسلاةدوذولا ع هتهرك اذا اذا ا ىعالا ىلع

 ودوم سبا بعز هصو

 رعاشلا لاف تااطاذا اهتراظند ةأرملادودوو هد رسام يصذوذوب بذل

 وم وسوم 5

 سون اهذوذوو اميءاش 3 يمقونبدافتسا ىاللا نم

 هم و سا سر

 ىحهيرضا ذقوءذ_ةيمدقو فرضلا ةلت تقول (ذقو) ًاطبأ»احفدرو ١

5 ” 55 

 ةدوقو* ى هو اذكينرسا رفيق بشخلابت دق ةدوقومةاشو نر

 ب رخل امد و تنكسلا نا هفعلح وزعدللا ىسهقم وتهز عشب ناكو 0 وو

 ادعم اوهلوقى ءارغلا لاك لكوتم توم ىحيريختةامثلا دية ولاوةذوقؤملاو

 لاحرلا نمد قولاو داسقو وذوقوموهف ل جلاد وو كلذ ملو توم ىّتح ةءورضملاةذوقوملا

 ىلع فرش ا دقىذلا ضرملادددشلاذوقوملاوذقولاو هذقو هفعضوهإ_ةثّناكل ممثلا ءىطبلا

 باص أ ض عب نعركي أ نع ىلع أ ىلع ترق جنبا لاك مملاو ضرما َدَقَو دقو توملا

 ءاطلا نوكينأس امقلاوىدنءهجولا لاق لاق ان قو وادمقوهنتكرتلاةيلاك" هنع بوعي

 هظوقومالو هظقو عم-أ لولاه ءذةومهل و ةلو ةذوةوملاو ةقنضملاو ل جوز عهلوقللاذلا نمالدب

 هطظقوف هيرضرخالالافو لصال ا ىهلاذلا نا ىلع انيضق كل داو لاك هس انااا

 و 5< 59و م

 برعلا كبت هرعالخ ا لاكهنارع ثيدح فو ايف ثماغتدالمقث ىأ اًذيقون الفلس ثلا

 ىأمذقبفءلوق عرولا هدة مالسمالا كردي مواهقال خاب مغ ةملهاشبا دي نماهساساذا

 5و.و< و 5و 5و

 هنكساذا لذا هذقولاقي و لمجالو لحالام كاهدا نمهعنجاغلبمهنمغلم وهني وهنكسي

 3و 00 000

 قو قافنلاذ قوف اهنعدتلا ىضرشناعشي دح فو ركلاو نكمل برضا لصالاى ذتولاو

 باقلا نوزحمىأ ا اوما بقوناكو اضنأاثدحفو كو ا أور
 ا

 دلاخلافو !لافوقولا فاض اخد وكوم اهلا سح ارجو هفعضود مسك دق نزل ان 3

 - 5م 55- و س وو

 انتا سا ىلع برضلاذقولا دمعسوب لاقو لانسر 0 ةئاق برضو نذقولا

 هيرضلاقو هنكسلحلا هذقودقوذوقوم ل_جرلاةيف لّقعلا سغد. م

 ىنعالل دشن و بعكلاوأ بكمل فرطوأق فر ملا رهو هذقاومنمذقوم ىلع

55 

 ا



 أ هر د اريعريسلا . نم برضى هل .ةو هءر ىف ىنامهوذا هنا لاقي ىرطلا فةعرشلا ىذامهلا ا '

 / 4 : ع 3 ١ هايؤب
 ٌةقانلا كلذكو عيرسلاريعبلاىذامهلاو ريسلا ىفّدحلا ىذامهلارشلاهو ةعيرسلاىلا اجا

 (نيره) لاذدلا فرخ ا“ واولاوءاهلا لصف 609
 وهلدقو #3 رف هذ هفَدف ىديرهلا ىشم #3 سقلاو وها لاق سودا ماكح مهو ةديارهلا

 لاكلبالارسيف ءاكحةذبارهلا ةيشمهبشت ةيشمىذب ايرهلا دببعو أ لقو ىشملافلاستخالا |

 2 ذمه فى أىذير هلال ابا ادعو بيدا نودريس5ُدب ءرهلا و ءانبلا اذ_هارظنالو |

 هَ س 7 م 500 0
 هه ىرتاول ا يرطل فوك ص هيدشرطلاداطلو ءاهالب

 ه7  هة6سمو

 ىمصالادشنأو َىَذامعْرو 08 روت رحاذاىذامه نم« اعلا لاكن كس ةصود:تشد |

 هم 2 1

 ىذامهىلا ىذامهاهيف ا اذاذش عيرب رب
 ةمرلا ذى. اءامهلدشنأو داما ع رحةدش ىأى ذاح رقنامكوذمويو ظ

 هْنها ءارقو ىلقللا شو نمروُشلاي ب ى 7

 200 ىئالاةاطقلاٌةَّوهلا (*) ليسا نم

 ىثعالا لاه ةدوعْلجْزلا ىمساببوىنالا اهب ضعب صخو ٌةاطقلا
 55 < هو < 5

 اعضووأحاتلا قوفمعتاذ دا + بئدمريغ دصسإ دوه قاب نم

 حامرطلا لاق الا حرط ىلع ذو عمو
 جسما ناطقمملانواك ف صح 1 اهنولوةارسلاءاردك ذ ويلات

 5 ةمد

 نلت ىذامه ىذءوبو تعطق

 لاس

 لاق ذاهلا اهعجو اهل قروال ةطستاصغااهلّدر مث ةذاهلاو اهريعربطلا نمبرضةدو»ل.قو

 داخلار اهشالا باف ىقظوفحملاولاق رضنلاادهىورىرهزالا

 ا دكرملا ىهلقواهيفعقنتسي وءاملا كس لبا تر ةنلا ميلانو (دج) ( اولا لصف )ل

 ىفانثالا فصي ىسعقفلا دمتو لاق داجووناذجو جاو

 مسدود

 ذاجو لعريم ارب سا 23 ذالفالا عطقن ماك« ىذاوج لج صان اريغ

 دكا ع نم(؟) ةعطقلا نلف عجبذالقالا و بصتملاوهوذاح عجىذا وحلاو ردقلاةراحىفان'الا

 ناكع ف رعت اما هل لاقي نم برعلا نم تعمسو هيوسسلاو ذومرحاهدحاو ضانخلادمارخلاو

 2 نك ع6 3 5و . + 5
 هبدحواورعوا اداجواهب فرع اى ا اداجو ىلو لا ةفءاملا كس عضوموهو اذحواذكواذك

 لوصالاباذك هنهارفهلوق

 حرشف اذكوانيديأب تا
 ها هررحو سوماقلا

 ميك

 اذك ةعطقلاذلف عمسهلوق؟

 حاسعأ اقىدلا ولصالاب

 ذالفا عجب اوريعبلا دبك ذلفغلا

 ديكلانمةعطقلاةدلفااو

 قوسوماقلاىف هلثمو ها

 نوكد نأ ىسعو هيسحرش

 ما ةدلغلاىف ةغاذلفلا

 هىيحم



 ديهأو ودعبامم هريسغو سرغلا كاذنوكي | دعاه 2و (دبع) 12 اهلالصغإلا لصالاىف طبض دبه هلوق

 | ءابلا تح ةرسكملقلا لكشد
0 

 َآ

 1 6 رشف ) لادلا فرح 5 ءاهلا لصق 9

 حددوا

 شارخونأ لاق بالهك ناوطوأ نيش عرس ودا

 «ىو)و و و

 ضيقلاو طل كلان ح انحلت 3 دباهموهفلبللا مسرد

 2 مو

 ٍبّدسانالا بشمال 0 نكي نيح ارت ةدياهم لاق عارسالا داهم
1 

 5د- سم و

 نآرقلا ذب وهلاقي اذههد بي تارقااذه اولا ةعرسر علا عرسال (ةنه)
 5 2# ساس دى

 دودهؤدهلبمزاو 5 باتا ةءاشالا دهك 370 هدرعس ى أ |ادهثي دما ميواذه
 ًّ ري

 ٌديحأدا رارعشلاذ هك اذه لاقف ة"يلمللا لصفملا ترق حره لاك ناس ا تيدعف و. داحىأ

 01 عطا ْدوُدهَدَ 0 ردصملا ىلءهيصنورعشلاءارقف عرس ن كهف عرستفا ده تار هلا

 رعءاشلا لاك عطقدعباعطق ىنعب ذهدعب اذه ىأ كيدا دهان ابرمضو عاطقذوذه
 هد هس م5

 00د نإ لع اثناويوببسلا 0 اًضْحوانعْطو كَذاَذ هانرض 3#

 د هاه 0

 اَعَج أ ندلا دهن قولين اهحإ # هعابسهيلعاموتكرك انف رعاشلا لوقو

 هغّرف دقو حاروأوام ندلاركامل اوقي» برشدعباب ورش ىأدهدعبا ده كيذا ذهل اقف ةغنح و بأ هرمسف
44 - 

 ىدمعلاف نينثالا ر دقت ىلع كج ايشو كيذاذهء مثلا نعاوفكناتدرأ اذاس انلالوقتو

 سال درا سدل يح كيذاذه #2 ملثم دريلاق ا ساس

 تذذتهاو ارجاهتالاوام_.مندولامادهبحاصٍب و نما عاضبلا دنعَقشاذاهنا ءاسنلا معز
 ةمزااوذ لاك ةعرمس هتعطتقا ْئثلا

 هدو ” ياك هم ل وموور

 رثكملا ماسش اهو ءدتهادق #23 ةلوحريطلا لج َتوُعِي دعو

 اغاو ءدكرعملا فلة يرام صاب توفاه ثوغيدبعب دن زتحادقىوربو

 مم

 امنامجاريسأ لق رت تاك ع سعة ىمٌلدشو لو هارتالارسالا دعبل تق

 وهاك زاخو ريغتالة تلا هت ورح ىف هو لاق كيذاذهو كيرا لاقي ىرعزالا

 نهاد كيذاذ_هولاق كسفنت فكه انعم نوكح»» نأ لمحو لاف مسه زعمنا

 ومع 1 ل ا

 برقو عاطقدحادعو داهدهف.سو ءادهك هعطقا دج سبلاب هذهو موقلا ىعأ عطقن

 هدم م «و 5 4

 رانلا تنب ةموق مهو سوجلا با ارهلادحاورسكلاير يلا .)2 رهز) بعص دس داغده

 ناك لاس اهنيبشس ىنيرملاو مهؤالعو أ دنهلاءامظعلبقو برعم ىسرافدنهلا ىلا

 ةذيارهلا



 6 (ذرت) لاالافرح « تونلال صف

 3 هلاقفر تنال هلاك دوسالا ىلي ىذلا ىرغلا نكرلا ىلا ىسبتنا الفن الف عمتيبلا,فاط

 ضما ىأ كنعدفناوكنعرسلاقب هزواجتو هعدىأ هلتسيمل لو هيلع للا ىلصىبنلا نافكنع

 ىلاذلا هلا اوذفانتدقألا اها ىلااوعفترااذاموصتلا لاقي د. عسوأ هزحوكناكمنع

 ثيدحىفو ممحاوذفنأىألاذلاءاوذفانتدقلقهتعح يهمدحاو لكىلدأ اذافهملا ارم

 ىوريو كلاولامهل تلقناىأهتك اساذالبرلاتْدقان كوذفانمتقانتاءادردلاكأ
 527 م ٠و

 ىضعو مكحىأ انس دف لح رالأق رزالانننجرلا دبع يدح فو "هلمهملالادلاو فاعلا
 هم - 3 00 37 7

 ىلا لصوب مس لك ذفاونلا مراكملاونأ ىلرعالا نبا عاطم ضامىأذفاندره ألتي انمفءرعأ
 2 سر هه < ه ع

 نارجالا لاك دق 7 ةصصيطلاو م_غلاوناَساملناو نارصالالاسقفاهمسل تلق ني 0 سشنلا ئ

 ٌكذعل ىعمالو ضداوزتبى أك :عرسلوقت برعلاو فتآلام-ناّساسللاو نينذالابقت 5

0 3 2000 7 2 

 :ذمقنلاو ذشنلاوكير هلادَمَلا ا ووههدعن أوال ذعندقْ دقت (ذقنإ '

 »د :مهدقتتساو الفن 0 :|ىرشوحلا ضبقو ليل كا ش

 9 هسوو 1 يعل 0

 سهيويوصح ”|إ سو

 دشنأو ىلا ارحالا نا اهي ياهدحاودعلاوأسانا

 هو 58 م ا ا 1 يملا

 دصقمت حت نمر لااهاوحذ.ةن 00 1 ماك نيرخ ؟موقلتفزو
0# 

 هع وددهمو

 قاتلا س .وانبمةللاق ||
 و 5م

 دهشأ ل ىتيل وسم كيذاقن 5 ةسافن تعردا ليك 2 لاا

 3 2 3 1 دع 50 0

 هتذقنتو ةثذةاتساو هتذقئأو هْنُذ مْ: لوَقتىرهزالا لاق كد رضلوقن اك ذاةقنالا نمك ذقت

 ودعلا نم هيذقثأامليخلا نمذئاّتنلاو ءاهريغيذسقتذئاقنلا لمدن ادحاوو هتسحو هتسصاخ ىأ
- 9 

 ه اح لا ع طغت ًارقوىرغزالا لاك ةلسمق :اهددحاو لبقو مهنم هن دخ و

 ه هه و 5 ” و ع

 رورتب ل ضملا ةحمالك نأ #23 رق 1 نان سلا تددغأ قعصلا نيديزرب لاق و دعنم
 0 م 0 4 ---

 يعلو نا 00 يزد هع ء ايلا

 100 كب 1

 لهما لادلا مدت دحر 0 نوم مهسأ |نمدقنمو

 7م ا



 (ذفن) . لاذلاف رح *« نوئلالضف 0

 ىرخلا ىورلا دكر رتخا كاذلف طارفالاو ىّدعتلل بزاقملاءاضملاو ةتلا وعل رادو وملا ظ

 ةيراةملاهانعمل_صولا نال ىنعملا ف حورخلا نود صولا نااكو ذافنلا ل_صولاءاعدكرطو

 نفرخلانيذهىلااضي أن ايدْؤملاناكرللاكاذك طارفالاوزواحتلا نعمه حوران اوداصتقالاو

 طارفالا ثم ذ ف ن مهلامعتسان اى رئالأامهتعنيثداحلانيفر 1 |نيباميراقتلا نمامهتس
 م

 ا تيدبلا هذاغنابىأ هذه عأو ذاقتالا مسادتلاو هاضقسعالاذفنأو ةغلامملاو

11 38 

 8 ي

 هسيفامذإ ف ئايىأ باكل اذه نولبسملا ماق لوقت حالا ذاغنا عضوم ف لمعت-_سدقف ذفنلا

 ميطخلانب سقلاقو ةذفان ىأدفتاهل ةنعلطو

 20 ةدس وولده

 اهءاضأ عاشلا الولدمتاهل 0 ةنعط سقلا دبعنبا تنعط

 ىتحرتمالا نئاحلا تزواجىث ةنعطلا تذ ثلوقب ذهل ذهتلا.دارأمدلا : نمرباطتام عاعشلاو

 الولاهءاض دفن اهلدارأ اهءارواماهتعاطرصد“ الرئ افلا مدلاراشتت االولو اهقرساهذ منى

 ةذفانةرئاد سرفلارئاود نمةدسعو ل اكو رش "الا ينال اىلااهذوفناهذفتواهمد عاعش
 2 ى هوم

 لاق امد ذقنبقأو ةعقش ىهفدحاو قش تناك نافاع.جبنيقشل | ةعقهلا اع اذا كلذو

 انانددخلاقو نقي ةحارد دشن اقو :ضلكفاو خرا كيرا اهذفتلاو هنمح رخل ابىأ

 هنم حرار ىلاقامكه فأي وأهيذعين أهتلا ىلعاقح ناك نم*ىربوها ع اسم ىلعداشأ ل جد
 5 و 20 3 0

 موقلا تدفنا هنملاق رصنلام دعم ٍ.دحاوديعص ف نوعو#ث مكنادوعسسم نبارثد دح فو

 وهدم هم #

 لاَعيو لاق مهدت[ فاأالب مهتدفن تاق مهفلخت ىتح مهرج نافم جيطسوفتدشمو مهتقرخاذإ

 لاقي قاسكلا لاق مهلك هيلع أب تح نجنزلارصب ههذفت هنا عملا دبعوتأ لاق تقلالانابتق
 زو < 3 9و هَ 2 6

 لاق ديعضااءاوةسالر ا دارألمقو نزواحو غل اذاخ دن: . هرصن دقت

 ىد> مهرج .اومهلوأ غلي دى :هادهملالادلابوهامغاو جملا لاذلابهتو وريثيدملا باخصأ ماحوبأ

 رع دع ع

 0 سس لرا سبا رسيووع تعش م تغيري الادق مر هقوت هروب هكا

 0 سه <

 ملا ترم فاونجسناثيدخهنمو 0-50 هدارف ارنا لعد حاولا

 ا و ءءء سلس وجيت )م2209 و -و

 0 ل 4 و 0

 توكل د ةناعت ل روكا ىذااذفانلا قيرطلاو 0 ال
 ا يل ا ا ' .فووم 0

 هنارعشيدح فو زاحمىأموقللدفتمهمفو اذكواذكا ناكمىلا دهس قد رطلا اذهلاقيو



 ها (ذكن) لادلافرح * نونلالصف
 ري 77؟؟_779ب؟ سل جج7بٍ؟7بإ؟ت؟©؟79797ق 777777 تثتآآ

 [ناوزم اور ناقلة هئاز هز مسهتاسنلا ن نمٌتِرْصَنا د دلو سدح اىلارافلا ىف

 03 9و

 لح أودحس| ف تسنلا ءايوءاهلاك نبل ناتلمسن تونلاو فلالا نكل لع امالكلا ف نك

 ةتدتيح +

 ع هو : : 3 ع وء

 دقو تاحىأآت ده لو: 2006 3 شلاذاوج مكحلا فو زاوحلاذاغنلا
 ىو 8» و 9< م 5و

 دفان سعأو : 0 هس ف دفان ل جرو ا

 همؤوؤذدومدم طم

 اًذيغاني امهتلصو 56 اند فل :اوامهلر انغتسال |نيدلاولارثيدح فو عاطمىأ

 الوامهلاح ىلعن اضع ىأ امههحوا نا دعس هله باص أ اذا مرحلاثد دحه نمو امهتوم لبا
 قه رةو< مسسرع سلس يو ات 5 2

 ادفناهدغُم دي ضام ىأهص اق دفان ل-رلاق امهحنالطس

 فا وُ مم

 208 .ةبمرلا نم, سلا تلاقي هيقدر 0 .الاشلا نممقرط حرم اهفو> طلاخ اذاغتو

 عمم ل. عام

 »هدد

 ل ا ةنعطو لمد اوان 0 1 اًدوضو اذاقت تالا تاكا

 كرد لو رامخالانوكت تلا لصولاءاهدكر شفخالا دنعذامّتلاوءدسن الا نيقشلا

 ءاهةرسكو هاهلاجأ ودع ةس-تلحر# هلوقن نمءاهلا ةصتفوحاهريغلصولا فورح
 سرع 4

 لصولا ءاه ةكرذفثأ هنالك ذب ىعتءمزاجأ ة ساعد و وماهتمشو #3 دياتك 2 :وذحلا درع

 نأ ل 5نمسامقلاىفةوقاهل س ءالصولاءاهتك كل ةلالدلا تلددقوجيورلا فرحوا

 واولاوءاملاوفلالا ىو اهيلع ل_صولا ىف ةلوهثءاهلا ىه اذنك كح :!ل|لصولا فورح

 فورح تازئتوىورلا فو رح كاذب ت وم اششلصولاءاهتكرتاسإف ن كاوسالا لصولا ىفّنكيال

 ءاهةدكرح تمعماكف اهلبق ىورلا فرح نم لولا فورح ةلزئم اهلبق صولا ءاشنمحورنا
 ”هكرح تيهساكن يللا اهب نكسمتو لصولا فور<لاطتسا ىتحاهيفىرج توصلانال اذان دولا

 ءيثلاذوغنو اهيفدملا نكمتواربلاطتسا تح ح وردا ىلا ا.هفذغنتوصلا نال اذا ل صولا ءاه

 ذ ف نولص ل قاذامتالا دوش: كذا ت مسالهفتلقناف هون هناي نم عملا فوحنئثلاىلا
 ذوغنلاو هضملا وةدحاوهذاغنلا ناى رئالأ اعيجيذوفنلاو ذاغنلا فدوجوماهفرصت عدو
 اننا ىرتال ىو لامتسالارانهناك ذاغنلا الا نيبرتقم نيمنعملا ىرتدةف'لوأ او عطقلاوه

 هوقو ىف ءاهلا كرو »و ادعت "هكر ا هذ »وكثوهام ىعس شفخالا نسبا

 ا

 3 9 موج هوو ور < 4

 نأ ردا نمواغلاو ىدعتلا ىلا ىندأ هلكءاضملاوةد+اوذافنلاو « ىهض# نمهنو اذ ةسرق#

 نك<ملابلف ادعم ىدم ىلاراج لكس دلوام ىدمىلاراجو هذ كلاسوزوا<ت:مّدعتم لكن الئلواسلاو

 ساسّقلا ناك اموةّدلاو طارفالا نعم نم هيرقلا ذاغن اهتكرح تدعم لصولاءاهكي رحت ساقلا ف

 0 نمةيتر ضف اند 0 ىرخاب خخ رسل رعت نوكيا ىورلا ف

 و يدعو

 دوعيريسمضلا ىه ىتلا هلوق
 هلوقو لبصولا فورحىلا
 نان د_تبم ءاهلا

 ءكص رح تدهس كفدل وق

 اذكرللا ل صأااءاه

 في زحت هسسفو لص الاب
 كف لات, ناىلوالاو رهاظ
 ىرحم ىورلا”دكرح تبع
 هلوقولا ىرحتوصلا نال

 22 كلاايرعو
 اكاففل فد_>لوالالا

 د واهل عمال هنال هذه

 هذه لّمنف ةسنل ا ذهب

 ايف عقوفلمانريسفب رابعلا
 لماتف فدصملاهبعقو |

 يىيعم هدا



 0 لاا ع ب نوال 5
 سو <

 000000 اديس 5 0 1

 ىهلدقو ل اونلا ليقو راسل بسس رص

 نوكنتدقوىرهوملا همز : مسالا تح رت يحوم نام و دا اهلك ارشضالا

 دادح الي ارك ذ.خاملا لاق بانا رب قاول امنت يالا د هو سرفلاذحاونلا

 عسقولاادنطاكن 5 2 تاعنقعماضعلان ركاب نيا

 اذا هداوؤتدب نرعلا لوقو سارت "الاوتانتلا ني نسا اوضوذجانلا,ضعلاةدْشُدملاو

 ى 9-3 2-و - تو هس

 هتباصىذااوه لسقو برت دغم لجزو لفي هذيل لع طعو اكوا ضغاهرهظأ
 سدو د مو

 اهمكحاواهف :رعورومالا برج ىذا دم جربيذسمتلا فو فايعللا نعابالبلا

 ليشونيميعسلاك بّرحلاو برجناوهو
5> ٠ 

 نيعيرالا دس تزوا-دقو #3 06 علا ىردب ادامو

 م ومس سو مس ير 4 ع

 وشل اةروادمىلذ._قو #2 ميك اج نيبدجوخا

 شا غلب اذار >راللاقيو لح فرد و ياحب رومالاةلَوادَّم يعي ْنوُسلاةروادم

 قسانلافلّتاو سارمضالا ىصقأوهو نسأا ذا عمل امدذجانلا نأكل ذو ذ_جان ىلع ضعدق
 ديعىورو هذجاو تد.ىتح كدضهنا سو هلع هللا ىلص ىنلا نعءاجىتلار يلا فدحاونلا

 نيكحاضل | هننس نعي ناتكيدبعلا ىدجان ىلع نادعات نكلملا نا هنعهتن | ىوضر ىلع عريسخ
 لوقفذاونلا نعم سابعلاون ألا نيبانلادارلقو سارضالاو بانل نيناذللا امسهو
 لج ناك ل سوهملعهتنا ىلص هارب اريج نالذج اونلا فل قام نسف و هو باينالا هنعهتنا ىذر ىلع

 راك الاو كضل ا دنعو دمت ىتاا ىهو كح اوضل !نانسالا نمذجاونلاريثالان بالاك امستدكض

 هسارضارخاو ًاودتىتح كغلا هر غل ناك امهنأ لالا دارملاو نانسالا ىصقأ املاربشالا

 هحولاةرخاوالا |ميديرأن او ممسنتلا' دكت لح سو هلعهلا ىلص هكضة غصه دقو فك
 نيلوقلا س قأوهو لاك غلا ىفهذجاونرو ظداربن ريغ نم هك ىف هل ثم ةغلابم ديرب ا هذ

 اماهباوكستىأذجاونلاءاهيلعاو دع ضايرعلا تيدحهنم و نانسالارخاوايذجاونلاراهتشال

 ضع رم سانلا ىلِ ناو 4_فعهّللا ىذررعثد دح هنمو هسارضأ عسم#< اعلا كاست.
 3218© 4.3. 78 - سل يم صمد

 نم ضاخلا نا اك دل اهدحا اوىمعلا راقلا حان اور ومالا بلصت و ريص ىأ هذحان ىلع

 دب يملا لاق عرافلا لاعاد ةلللاو مقتل اذكهئثبرو ٌةفلاهدحاوامتالبالا

 1 1 ا



 4 (ذن) لاذاافرح « نونلالصف

 نمدحاو لكزيذاشال اوددانملاو ةاقلءىأاهريقفف ةةو دم طول اننا لع دا 3

 ليزنتلافو بركلا مهذبا ى أذ ءاوسىلعوهيلادو برا هذياندقو برشا ىفنيئيرفلا

 هنئاكح ررملاهذانو .لدعااوقملا ىلعىأ ءاوس ىلع ىناسعلا لاق ءاوس ىلع م ملاذا

 وآلاف ءاوس ىلع برحلا مهل انذينو بركلا مسهانذ ان لوقت قعلا نقم رفلا ذات ةدبانملاو
 دهعلا كلذ ضقئادا ارآ م لاةلادعب ةندهو دهعن فل 2# نق رفنب نوكم نا ةدبانملا اروصتما]

 نم نفاخ اماولاعت هل آوقدهنمو هيلعاندابتىذلادهعلا همحاصىلا اه-ئمقد رنركحذنف

 الفدهعللاضةنمهنم تغفل ةندعموقنيب ولم ناكنا ىنعملا ءاوس ىلع مسييلاذيلافةنايخ موق ||
 دوعلاو رض قنلا لع كعما فوك, شو كس امتضقن دقكنأم يلا قا: ىّتح ضقنل ا ىلارداسن

 مك انلتافوك انفشاكى أ ا د .!ناونالسثيدحىفو نيو سمرا ىلإ :

 همريهربشو هلا ىلع مزعل مهارهظناب كتسوانمتذانلا علا وتس مشت ندع را

 هضقناذادهعلاذئهنمو ىلاعملاوماسحالاق لوقلاولعفاانوكي ذمنلاو افوشكم ارامشا |||

 همغوأ ف وعلا ىلاذساةمحاضللبسرلالوقمتأرجلا ىفةثياملاو هنسوهنسناك ني 0

 بوئلايهملا رتن أ ةذانملا فاعلا لافواذكواذكم عسبلا بجودقف كيلا هذيل وأ عاتملا نم[

 هللا لصىننلانأث ددحلا فو اضيأهنعةاصع لاير نااضي أ ةدبانملاو هإهعكملا رو

 هسحاصل ل-زلا لوقي نأ :طانملادسعو لاق ةسمالملاو عسبلا ف ةدانملا نعىبملسوده.لع ا

 امنالاش ولاف اذكواذكي عسبلا ب>ودقو كيلا هذين وأعاتملا نمهريسغو أب وتل اىلا ذا

 نعىمنهنأرخ الاثي دحلاهتةحامو عسبلا بجودقف كيلا ةاصملاتذيئاذالوقنناىهأ|

 3 امتسيئرلاةذسبنو مصيالودتعغنسةاساعم علا لو ل

 دى 5م “ب

 0 1 م لياقدبنقذعلا اذهىف لامتو ذا [عجباوليلقلا و كاذسلاو ءائلانملدلاذلا ||
 2 وى همس

 ىأةدسو هيمد ديو راابعخلاو ةئمطخلاد هب ةئطخلا فبطر نأوهو لد ق زوو

5 >5 

 نمدمت :ضرالا باصأ او 0 0 الك نمو ل اذك ضرانو راسل ى

 نست فا الا هتةفنعف ضالاناكامنا سنأثيدح قوريسي؛ئثىأرا طر

 ه9 9و2و9 نس

 تس هآرو هنمةعطق ىأرافظأو طسق هدب ةيطعمأث يدحافو م سوءهيلع هللا لص ىنلا هن ىنعي

 2 4و

 الكلاو سانلا نمىل_لقلا كاذت "والماق أ بشن ار ةسللا فو ةرضخنماَدمنَقدعلا ف
 و سنو 9 رد

 هيلعدتلا لص ىنلا نأ متاح نبى دعثيدح ىفو فايعللا . نعمدهاملع اسما ةداسولا ةندكلاو

 و و ةدددص 9

 دش امال ةدينمةداشولات ب يمو هومرك ًافموقمب رك مكان اذا لاقو ذبلت امله أ لبو

 م ةوومم.6

 نانا داسوهنم ا ع مادا بنل دلا 4 كحل هو ابلغ نيواملا سر طت أ شالا

 ع (6يرعلا ناسا - 5 2

 ةئطخلاىف نطرتثا هلوق

 قذعلاىأ هباطرا اعقينا ىأ

 ل راهن نمتعاقلا عاجلا ف

 ليلقلا ةئيطخلا نافهمحلب 3

 يعم هأ "ظلك نم



 ثيدلاهنمو هتدعب أ وهتصراذااضيأ يتاندسو ةراكلاددش هنذبنو ٌكدينمهتسقلأ اذا

 لصالاب اذكه انتم هلوق

 ىف ٌكُلَدكوهو انديابىذلا
 ةددققملا حاصلا زيسن نمةدع

 .|| بسام, الوهو هنمعضاوم
 هلوقو»و هسلعدهشتسملا
 هلعلف ملا ىنتملا ديتنملاو

 ٌكاذكوهوذبنتملا نع فرحت

 لمآتف سوماقلا رشف
 ىبصد هأ ررحو

 | (ذدمن) لاذلا فرح 4 نونلالصف 8

 ُناذيوملا اتاي لما ل ((ذيوم)» رح ةيذاملاوةلبسلا

 ةلزنجدنهلا نمل بحتبملا ثلا (ذبم]) ىضاقلاذ قلل ىلا ةاهنعلا ذاتك سوحملل

 رحدلا ىفنيلسملانوزغب كرْلا

 اذينمذسأ ئشلات دست لءارووأكمامأ كدي نمئشلا كحرطذبنلا (ذبن) ((نونلالسغإ)

 هوم و وب هدد وىةمس

 دسنلاو ادد هديت نحط هدينماهاقل ىأمهمتاوخسانلا نق هئتاشذبنف

 ذسنلادندقو هرخ ح رة ةمتشلاوزوبتلاو هلاذسنلاو ةدمنالادحاوفورعم

 : و م 5و ةمصدس لدا

 اوذَش اواودسشد دملافو 5 لوقت ةماعلاو هندخعاذا اذس تذنو هدنوهدش 'اوهذسأ او

 نالاذبنىعمامناو هلق ىهولاقارةنالفذبناضيأ ىحو اذسءلعجارتذبنىئابعللا ىكو
 اركسمريصفروشي تح ةكرتب وءاملا هلعءاقس وأءاعوفهذبنيفاس زوأ ارمد_اي هذ ىذلا

 لمباموهوذسنلاركذثيدحلا قرركتدقو مرحركسأ اذا لالحركسولاموهو حرطلاذينلاو

 فعلاو رمملاتذنلاسقي كلذربغو ريعشلاوةطنطاولسعلا وس زلاورملا نمةيرشالا نم

 ناكءاوسواذس هذا هتذش اول معفىلا لوعفم نمفرصفاذسريصملءاملا هلع تكرتاذا

 رجس ذسنلا لاقي اكدت بنعلا نم هرمصتعملار مثلا لاقيو ذ.دنهللاي هتاف :ركسمربغوأ ار كسم_م
 لوقلاهلاذبنكاذكو مهروهط ءاروهودسنف ليزتتلاىو هال ا هرهظ ءاروراكلا ذو

 نودوبنملا مهو ةذسوةذوبنمىنالاوةذبانملا مهو قيرطلا ىلعدسن هنال انزلاداوذومنملاو

 0 م00 نا 01 هو 1

 لحرهطقتملف هدلن نيح قيرطلا ق هيدااوهدينت ىذااذوسلاروصنمو لاق نوحرطي مم لال

 ىفنكم ا ملانلادإو هللاقي نأزوحالحاكنوأانز نمهّمُأهنلجءاوسوهسهاب خوي و نمسملا نم

 ذينت امالّكاذواهرغوأ تناك ةاشلازهلا نملكؤتالىتلا ةذومنملاوةديشنلاو تابشلا نمهبسن

 ةذس'وةثس رغما بارتنمُثَْس ام لاقيو ةذساهواهأ اهلمهىتلا ةلوزهملاةاشلل لاش و

 م2 ةدود

 ىلا نالفدش او ىتتهموق نعد: و ةسحانىأةذنوةذبنسلجو ذئابنلاو ثئاينلاعمجلاو

 ىجتملادمتنملاو امقرشاناكماهلهأ نمت منا اف سهةصقىفىلاعت هللا لاق ةمحاب ىذت ىأةحان

 مو هدو م توم شقدم د 8 هو منوم

 اهمال اعنا بوعي #* ا ملام الص باع د.سللاف ةمح
"” - 

 فو رات وت سدو ٠ اينما ةمحان هدى أ نالفذشاو

 ىععوهنيونتلا عفةفاضالاوربقلانيونتبىور هيلع يصف ذوبنفربقىلا ىبتنارخآثيدح
 ىو قيرطلا ىلعهّمأ +تمرذو_نمناسناربةبىأ طبقللاذوبنملانوكيةفاضالا عمو لوالا

 ع



 40 (دوم) 2 لاذلافرح * مملالصف

 هباراملوقتف 1 تان لكالا تامل وفىئرجت امهيركوامهد_هيامرف
 عراتلا فلوقتوتسقوتلا ىلعوأ#, زال ضان عتاب فركيم وكي ثا 3 وتيلملل اذنم

 ةركن الا نههعتبالوةنستل ةدمأى أ نسهر ًارامتيقوتلا ف لوقتو ةعجلام مولذم هنأ رام

 سانوناكملل نموريظتنامزلا ذم هب وسسلافو نسله اوقتامناواذكّد ةنسدملوقتالف

 نبا هتص ىلع بلداللوقلااذهولاق ةدحاواتلعجذا نمناتلك لصالا ىف ذنمن ا نولوقي

 نوعفربو نكاسلاو كرما دنع ذنمنملاذا|نوكر د ”ىنغنمدسعو بو ىفا.عللا لاق دسم

 هجولا,سدلو لاقت مويلاذملوةيف نكاسلا دنعرسكيمبضعب وم .و.لادم نولو ةيقاهدغيام

 له مالودقلاذينملا ذدمسشهنا هفعض ىلع ىدنعاذ_هزاوجه وون وحلا ضعنلاق

 تسلسل رع ملس ف نعىحو دقلادول همالرسكا6كلذهلا حاتحانيحاش در

 لاعبو لاذلا مضو يملارسكو نونلاح رطبناموبدم لكع نع ىكيو هدعأم عفرو ميملارسكإ

 ثايحالاومانالا ةباغءادس انوكمفذمامأ هب رسل ءىث لك ذعنوض < باررلاو ةمضونم

 مودمهّتسقلامكلوق كاذو اهتمحاص ىلعام.ممةدحاو لخدنالو َكإت رك ذاهف نم تناك اي |

 لوأ مولا تاعق هذه كتعاسولا مولا ذمهتسقلاموةعاسلا ىلا ةودغْذمو مودل ا ىلا ةعجلا

 هتياراملوقتو اذكناكمىلااذكن اكمنمتاقث.ح نمترجاكاهباءفتيرجأوكتاغأ
 لوقهلك اذه ىبهتنمدرتمو ةءاعوتلعف ناكملا كلذ نم هنذ_ثأ تقام هياغهتلعف.نيم هولذم

 يس ”ررغصوأ ودنمدإ_صأو كموهل اوقىفانمعءامسالا نمن رونلا فدح دق ىج نبا لاق هب اب وسدس

 تاغاذتسوذمفوبندهتلا لعُفنَ دولا مصبلةف ودحلانونلاتددرف ديس شال لسا

 ةجرتلاردصفنيبام لع رعلاروهج تاو ابا عيالف برغل اءامح أن ْمدعطَلن اهب ملكت ذا

 ىطةغل ىف ىدلا عع ل اوذنمونمن منيف نمتاسنبمناقسامنه د نمو مقل رالي

 لاك هناك هلصلا فتاكرامضارامسهدعبامامسببعفراذاو نمر اتعاب لل

 سكحاذا دآم ((ذوم]) نونلاروهظل ذنمؤضفللا اويلغولاق ناموبوهىذلاّنم

 ةفخفف قال اوبهاذلا لادلادداملاو لاف مالكلا ببطلا س ةنلاكشلا ننس ااملاو

 ىدابعلا ديززب ىدعلاق ضيسالا لسعلاّىذاملا ىره وحلا
 و ه < و هام 2

 راَدعتدبفموبلا ترصقو 0 ام تنهلت دو نالمو

 ل ليسو د“ 5
4 

0 



 (ٌدنم)  لاذلافرخ *« مللالَضُم 7
5-5 

 هنثأو راج صن تيمكلا لاك هنعض د مسرفلاودغقذلملاو

 لقنلاىلاَنلال هنموهناو « هَدلمنك احر هتلاذلماذا
 دجال تس هملجر سحوقاعلااديزم دجال سهسعبصدعتاوهو ادم ءسرْفلاذلمو

 هريغرمذب و مصنلارهظيىذلاناّدلملاو فرخ ”ىنخذالمبئذو طالتخلاريغىفقاعللاديزم

 ذانمكلوقنمذوخامذ:تمءانبنالبقو تاملص أ اهيفلاذلاوثونلا ُدْمْثمللا لاك (ذدم)

 قورغ نمد موذ نمو كلذناك ذا نمهانعمناك ذ_:متاقاذانامزلا نماهانعمكاذكو

 اماعذملالعوب ل اكو لأ ماعم ما اوعلالاعتو لؤالا ماعذم هب راملاقنحزرب نبا ىئاعملا
 3 5 : 2 9, يك هو 3 1 7-70 و ع 7 1 3 ط

 دمدرام هريسغلاقو لوا ماعدمدا حت لاقو لوالاماعذمو 10 الال او لوا

 ةءاعديدخذنم هديسنبأ ذذمفمانرك ذدقو دنع ضفخع ودع عف رب نيمو ذه مورأ وثامو

 قنونلافدحت دقو ذانماهلصأو لبق ةياغلا هون ىلع تعفرةبلصأ هيف نونلا ةيئاَمز
 ةياعديد حت اهنمةفوذ_حذموةد_>اوةلك تلعحواهتزمهتحرط مالكلا فترثك نود

 اهومضيمكلاهورسكيلو نينكاسلا ءاقتلالاهوكرح مولا ذم هنن رامههلوقو اضيأةسامز

 ناّلاذلاهدهلاح لأن اى :رتالأب رقالا ل ضالا هنكل ىنحنبا لاق ذنمىف مضلا اهلصأن ال

 || لصالاوهةقيشحلا ىلعاذهف مبملا ةمضلاءامتا نينكاسلاءاقتلال تمضامناو ةنك اسنزوكت

 اهتكرحنا لعكلديبوردةملالوالا امن وكسدعي ةيترلا وهاغافد:ملاذمضامافلاق لؤالا

 موبلاذممهلوقى اذا لاذلا ضف لاذلا تنكسام_هؤاقتلا لازامل هنانينك اسلا ءاقتتلال ىهاسغا
 قلاذلان وكسوهىذلادعدالا لصالا نودذنموهىذلا برقالا لصالا ىلا دروهامنا هلءللادمو

 ضمملاموىطمامذع ضف مهضعبف ذنموذمىفبرعلاتفلتخادقو دعبامفل رح نا لبقدنم

 ضفتحو ىضمام عفرو ضءلامذع ضفنعينا مالكلاو .ضهلامو ىضمامدنع عفربمهضعيو
 ناك اذاذ_:هنملاذلا مضى دع برعلا تعج دقو هلع عقجاوهو ىضمامو ضء(امدنع
 'لردتماهدعي ناك | ذاذم ناكسا ىلعو مومل اذنمومووذنمهرأل كلو ةك نك اسوأ لرككم اهدعب

 ذمورأ ل كلوقكل ا ةفىرهزالاهلثمو لصوفا ا هدعب تناك اذارسمكلاو مضلاناهكي رخو
 ىتناك ذنمناللاقف ذعاوعفزوذنعاوضفخلبرعلا ضعبلّمسو موملاذمهرأٍلوناموب

 اوضفخو مملاتمضو ةزمهلا تفذف مالكا ىفاهلامعتسارثكو اذكواذك ناك ذا نملصالا

 ممللااوهضوةضفاخلا ةل< الا تيهذنونلا اهنماوذذحا لم منافذمامأو لاق .لصالا هلع ىلعاجب
 ضعملامندو ىضمامنباهباوقرفللاذلا نوكس عم ىضماماهباوعفر واهل نتمأن وكمل اهنم

 رج فرح نوك,نا لصيام_.نمدخاو لكو نوكسل ا ىلع ئيمذمو مضلا لعىبم دنمىرهوخلا
»-6 
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 3 (ٌذلم) 2 لاذلافرح * مملالصف

 ددعلا كا ذباهنمرثك أون نئاو ا دحاوباهنم صن أى أ ددعلا نم ةناملاريغكاذكو اهتبارقوأ دير

 ةذاللامهعلاو برعلاهسمست ءاوسةسعلاب وهوتَدآل هتدحاون يملا, مسنترب ريالا

 ىارلا لاه ضر سات ادولو لجر مسا فلان ادوإو بلعت نعرز املاذوالَملاو

 ركاركلابّتلحاموأتاذولي « الوالكاليلق ىارل اهيل :

 (تنم) هتصصام ئردأ الو ديردنبا لاه ماع ذود ناكملادَسسم (ذتم) (( ميما لصف )

 لجراضي أ هنعو ءاهلاالاو ةسظ لأن عىناللااهاكح مالكل اشك ح اص ذامذملجد |
 7 - دم و < و ءهد ون دددو هل 04 و موسو 2

 ديدملا 0-5 اذاذمدمو حاعع حاج حاف راب رربكاذكو احاسصتاك اذا طا وطوذامدم

 لاَ حزرنا أَم ٌدملاوهو لاتخاف رظلاوه 2 5 :ونألاك 7 باذكلا ٌرمّدلاو

 رختالا لاقو لوئاماعذمل الهو لابو لو اعدم ماوعلا لاقو لوالا ماعْدميأرام

 نيموذنمهرأ ل وناموذمهرألهريغلاقو لَو ماعدمداحخ لاو ل لولا ماع مو لو ماعم

 مايقلاوهو توثحو تودسح ينحل (نم) ذنمىفهرك ذنسسوذنع ضف وذ ع عفرب

 3م صولات عب هذ ىح ىدانالاد اورو هااماذا هذ مموءاملا فزيسللانالف تي 4 ؛اصالاىا ىلع
 هغبانلاتنن ىور و لادلاءهدرملوقيهريغوءاثلا عمل اذلان

0-6 2 

 ارم َديدَلا ودير انعرَ #2 هلدأ دوق ]صقل  ناىأالف

 ع 29و 00000

 هاضرأ اذلمهذلعهدلم (ذام) ءاسو همم نبللا هملع بصت مهتفديرتلا ذره لابو

 دلتا نيل اهيفلاذلا سا ونأ لاق هعم هلل عفالورسبامهعمسأو فيطل مالكب

 كيذكيمرثأقدصيال ىذلا باذكل اوهلبقو هّدو عدبالب وذكع نصت, فادلمون دكمووأ مو
 هم

 ذالمىلعذالمميلست 00 داعم لع تل رعاشلال اق ءاح نبأ نه

 2 : قمو دوو

 باعث دشنأو ذلملا ليمثللاو

 ومو وبك جدد ود لق 52 وو ساق سلو هور ومو #9 م د

 .مسمم ناذلمنانكوأ #2 حدنلب لدجوأ ةوحئوذ 3 تا

 وءو
 دسارعشد تاثق :وةشلاعُْد دحىفو باذكلا حسملاو

 سل هع لال دل قر تو 2 4

الموةن اك نو دعم
!ناومهلياقباعيو 2 ةذ

 ٍنعْشَي 

 املس ينور هس وع

 *ىجحلا فةعرسلاذّلملا لصأو هتدومفقدصإال ىذلاة وألا وةدالمو !دليمدلمردصمتذالاملا

 هتعطادلم عرلابمدلمو لاعفدل سل ومالك باذكلا ذمرطملا دالملاىرهوملا باعذلاو

 ىف لصالاءاذك حزرب هلوق
 فرخ إعلو تالحم ةدع
 عم مأ جررئوع



 (ذول) لاذدلا فرح #2 ماللا لصف 2غ

 لمحو سو اك ماللاوفلالا ريغ الذآىعاذكع هشعرسا ب ذلادالَلو ةلناوةَسْرشلا
 عججباو نونلا ف ذحياذللا ةسنثتلاو ىذلا فةغلاهنمكستولااذلارسكي دللاودللاو ىرهوما
 لاه لتعملا نماذا لصف ىفرك ذتناهذهباوصىرب نبا لاك ثوذللا محلا ىفاولاتامعبدو نيذلا

 هبابامنااذهولاق ءايربغبهيوكعضوملا اذ_هقولعج قهطلغامناو عضوملا كلذ فهركذدقو

 اًذالو ولو دووم هيدا 2 لفةفاَدَل (نيل) ىذلا نم الا فذح ىعأرعشلا

 ولو تكا اًذاول هيأ باعت لاقو رتتسا اذايلو دوو ةدوالسَدوالو هيداعو هيلا
 1 اذار كت سنو قامت ةوقدنمو ضعبم سال ىأ دوووم وتلا

 وماموم 9 2 ءو

 ةدواملاودالملاو ثاغتسا 000 ذولا كيو ذوعأ كب بسهللاءاعدلا ثيدح

 أ توللستين يذلا هقلا لعيدق لج وز عهلوقو هوا راٌداول والو عننما دال دوالوهّدالو نمحلا

 هلوق كلذ لدولاق افالخنوفلاخىأ افالخانهه اذاول عم حاجزا لاق اذاولمكتم
 اناذرتتسو اناذهذواب اذاول مكنمنولا ست ىنعم لدقوهىحأ نعن روغلاخ نيذلارذكافىلاعت

 ردصمهال اذاؤاىلاعتلاهامناوثوة<ونوكلاهلا هنرتتسسي ىأ ٌكالهلا هيؤولب ثددحلا هنمو

 الب باخ 7 انش كر تا
96 2- 

 «ض9 9 رصوصرص س

 ةكتجإلا لامها ترختبكسلا القد لورود سعد

 رشي نمّدوال لارا بلطتلو 3 ىلا ت عر نكت 0نااهرضامو ىاطقلادشنأو

 ظ حامرطلالاقو ليلقلا نعيذوالملا ىرهوجلا
 نيا هيو ع م8 ومص وو سام سس ا

 عودججوهوبضلا غامدٍسذي 23 هراوا ناكر حن مذوالب

 وسن رطلاوُدالاَدالَ ًاورادلاود رطلادالو انكم ايل ىأش حولارقب ىنعيذوالي
 ةمود

 ةروأ دلل ىجوم,بتلاو عوقلاتنأو هيتطاح أ اذا قدر طلابرادلا تذالأو اهب طاح ذارادلا

 وأو ذاولأ عمم اوهيفيطيامو هبناجو لب حلا نصح :وللاو مها ارادمهذ دوال و ناك مدح نم

 رجأنبا لاقت اذكن اولي واذك ةبحانبى أ اذكذ وأي وهلاقيو عجلاكعجلاو مطعم ىداولا
 ” 2 ج ىدذؤ ل هورؤص دوم ىَذ

 رنه ةوءداباقصلا قلص هب اهنقف هنا دول هنعقون ون اك
 مه م

داولوأةئاماهريسغو مهاردلاو لبالا نمو هنمس رقىأهذوآو ملاقد و ٌتارات أيت
 اه

 كبري
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 3 (دْدل)  لاذلا قرح ه« ماللال صف

 هيذلأانأو ئنلا كانبْتْدَدآكاذكو هند سا اذانل[ىثلاٌثْددأو : 53 امثكو معني برشلاو

 لرص سس

 تكسلانبادشنأو ءاوس هنود

 5 وم هن < همم سس اي <

 لسعيفكلابز ,داماذا كاد 1 هدو دحاو بمكب لاقت

 وم و #9 نس دى 2م

 عمج واهيذلتسا ىأ « عدمملاىوقلاثيداسأتنآ «ةورلاقو اذيذاناك اذا دلي شلال

 ةلومّسلا ىفاهركمل ىئاهّذداَمىلعاهلم_ههلفةبادلا كد سكراذا ثيدسملا فو اًذاذاذيذللأ ||

 فوىتشمىذيناوهفةذاذاٌر/بءوشلاد[نمتذللا عضوموطو 3 عجبتولملاو ةنورلسا ىفال

 اهتذاىأاهاولب قبواهاودأىضمدقتلاقف ايندلا تركسذامنااه:عهتنا ىضرةشئاعشي دح
 ةامحاه اوذ| ب اهذ,تدارأو ىظالاو ىضةتلاكءاءنلاذلا ىدحا تيلقفةذللا نم ل فوشو
 ثيدحلاىفريب لا لوقو نحنا نممدعي ث دحام ىوابلابو /سوه لعدن ىلصدتتا لوران ديس

 . لوقو هقلادبع صقربناكنبح
 قا <

 قير ا #3 قيدلادأو نموا #3 قمع لأ لأ نمضسأ *
2 - 

 ةّنعسْن بال كارعالا نبا دشنأ ذي لجرو جتفلا ذل ريسكلا, هنذذا لوقت لاق
 -25 0 2 د وموسم س خي ”<و < 9 < و سمس سمع

 اعرتمحارلان ماوامرك انو 5 ره مزمل ليصأحارف

1 80-7 
 ةذدناىأ نيب راشلل ةد اره ند لحوزعهلوقو تعنلا فاد حاوىرجينابرجيذيذللاوذللاو د

 392 و ا 0 6

 ةذيذاةنأس اكو ذاذات درشأن م يأ اذوب هرشأن مد[ بارشو ةذاتاذىأ ةذ|ل قو 5 هر. ع 0-2 ل ع 5 . ه6. ف 2 ِ
 ا

 هكا تبدو ضال ةدعاستس ىوردقو نيبراشلاةذاءاضبب ليزغتلا فو

 8 :وبدسماو نيك كف وعلو هنزهاذا فكلامثبش تنيلاره تلا ضلت ا

 اسحنالو 0 #* ايبشةاعانقسأرلا ىستكاّتح 2باعثدشنأو

 لوق ناكو يناسغصولءاحضاو هناا ىلا جاتحااول كا ذكما هوك نادنع عن

 دشنأو مونلادَلا كار ءالانبا اذيذلراصئوْئلاَذو اببحماذل لسأ ايهشأاءانق
 د 5 هو سمع ب

 نان دحلاةَمْسَح نما دسعلا ضر 0 رىدخرصلا ممطك ذر

 ىارالتدللا ىرب نيا لاق ىدحرصلا مطكذإو 0 رعاشلال وقبانهىرهوملا دهشتساو

 اراذح مي لهئادعأرادلشداملةنأدارا * هقشاعنيعلاوموقلاسّهسسشع « هتعفدوهزعو
 9م 5 عَ

 ةدادللاو ضءبىلاهضع:نرقئأ اذا امص باذعلا مكملعّسضصا تيدا ىفهلوقو مهل

 حرش فلارببزلا لوقوهلوق

 هللا دمع صقربر لا ناك

 ها لوقو



 ىذاكلا ىأ ”ءلذوهوهلوق
 نمئش لكى هللا لثم
 رصق أ ىداكلاناالااهتفص
 ما راطسبلا نبا ىفاك اهنم

 مىيينعم»

 (ُهذل) لاذلافرح « ماللالسن 7
 م 295 وس

 ىارعالاق ا ركب كوت اذكحاو هريسغوناسنالا نم

 لاشو رنا اذانيتذاكلا غلبت "ولع ىعي ةدوكم هلعشو اكوأسةصيسصو اضونرتل- تأ

 هيب.طب يرلا بطر ىذاكلاو انيوكم دوك دقو 4 د .؟:ذاكلاالا غاميالىداارازالا

 واو هفلأو سدح ى أن ع كلذ لك هتءلح نمئش لكى ءل_ظوهو ناعدالبب هناسنو نهدلا
 ناتذاكلابيذهتلا نهدلاهءبسطي عرلا ب بطرح وه لبق ىذاكلانهّدا هناثيدحلا فو

 ذِدغلا نيبنانزتتكم كانه ناتج اجلا قرعاجن م ىلا ع طومامهوامهالعأق راجلا ىذفن نم

 محلا 4 , رلا مسهلاوب أ لاق و .ةناك ةدحاولا اوامنهتطأب نم نقلا انه نانئاكلا ىمدالا كرولاو

 دشنأو 0 كذاكلاو 00 00
 م 5 ب ع و ىو

 10 ا فرحا باوصلا

 اسالخءاقللا دعاس لحمي دع تحرس أو نتذاكلا تندالق

 ريصضلاو عطل عوجرلا ىلا هنأ ًاروثلا نهبالكلا تندامللوقي حي رحلا نم ءامللا,ترحأ

 ىأ حررها نم تجرح روثلاري هذ هيتجرحأ هلوقىف ءاهلاو بالكسحلا ىلعدوعي تنديف
 سلملا كاذكو عاصشلا سالخلاو اهيف نعطف عجرنأ ىلا بالكلا هتجرحأ

 فرطب ل كالاذبللاو ىرلالوأ داو هلك اددسماعطااَذََ (ذي) .(ماللالسف)
 اهنكيولاذا اهتنسلٌ ف ارطابدلك ام نأوهل قو هتلك الكل ٌةَمشاَملا ترسو ناسللا

 دحارلا لاق لبالا نسلم مقتل نسلاهنم نكست مل اذادوْمتبا و اهانسامذخا:نأ
 -59 ص

 هذ ىيمصالالاكو الكلا تيس الكلا تلك اذا ةيشاملللاقيوهذاجللا لقتسملا ىأ اولا لدم#

25 20 

 هتيطعآف لجرلا كلاساذ ادب زون لاك رثك الآس م ءاطعأوهلاساد1_ هذ هلو هسآلثم
 ةةس 02 هه و قوورضمص درس

 كلاس هتيطعأ ذا اد مضلا نيلي نالف ذل :رهوملا اً فد هد تاقكلأس م

 نطابنمهسمسى أ ديكو اطير سكلايءانالا بلكلا دلو اسياخ ادخن رثك اذ

 هدإ تاذللاةدحاو مالا ضقنةدلل (ذنا) الا فولو ذك يبكل كبور عوأ

 قرامسب يدلص ام 2ث م 7 ةدع هو 25 وه ه قرم درع جاد قدم جد

 ةذادلو اذاذارسكلابئشلا تذذإو اذيدا ةهدنع هدلسساو هيدنل و هذتلاو ةذاذإواذاذل,ه.ذإو

 هوه 8 و 3 ل 5

 لحال اهلك وذللاوديذللاوةذادلاوةذلاو دبل هبتذدنلاو اذيذاهتدجوىأ

 برشلاو'

 سر رك ارت كلو
 1 ا



 3 (ذوك) ... لاذلافرح « فاكلال شف
 .د5و 2< «.هدي 1 هه 9 هو

 .٠ - . «| ه يا "6 و 52 4

 ةمرلاوذلاقف رععبلا ىنذآ ف لخ نمقرعلا لسسمذفنقلاو اعمى أرطق

 ومو 95859 . و, <<

 مانت لل اذنففلسواهل * برحمة منءاهار فديتك
 ب 6 -ٍ --ٍ

 3 ه2 . "وه 9 0 0

 ةراغلاةذفنقلاو عضوموهوحاردااذهنقهنمو افتلماتب:ت ىذا ناكحمل اذفنقلاو

 لاك هرصشةرثكلمزلاذهْنُقو رصشلا ريثكلا عفترملا ناكملا ذفنقلاو هاَرْفذربلاذُعْنقو

 عتجاام لمرلا نم ذفنقلا ةريخوبأ لاو لمرلاو فشلا ني دلتا ىفنوكيذغنقلا ةفنحونأ

 طسو تناك اذا ةرحشلا لاقبو هفا '.اودرصن ةرثك اغلا تشب مذفنُق هضعي لاقو ًاشعفتراو ا

 ذفانقلاو ةّدْمْنُقلا سأرلانمِةودمَعلا نودىذلا عضوملللاقيو ْدَعُعلاو ةدَنصلاةلمرلا ||
 ع ني 5: 2 - 3 ٍْ 5

 دشناو قدرطلاق كن دفانشلا ىلعت لاقو لمر لد ا قو لاوطريغ لجأ
 ني ص م9 5

 متاملاردخلاك ابك + ايراضذفانقلاءاّسعوك دلع

 لصوبالاكمملا لصي ال هدارأ نمىًادحا دك-ظسالاعضومىأ ذفانقلا ءاسعوكالهلوقو

 رعو قاشقيرطهنا فضي هعضومقدسالاىلا

 اعرو ةواةراهيفردا اهناكة راج متفلاءناذك 3 (ذذك /(ِ (فاكلالسف) ةوانراسفردملا اهناك راح تفل ناذكلاثمللا ,(ذذ اكل لج!

 لقدقو ةرذلاةوخرلاةراخاناذكلا مكسحلا ةلاعفىهلاقب و ةناذك ةدحاولا رك تناك
 -”- ةم

 ناذكلاورعونأ ةدئازنونلاونالعفوهلسقو مءالاف كلذ لقناو ةملصأنونلاو لاعف ىه
 2- و م40 . 7 1: 7

 لاق ضرالا نمناذكى اوراصاذاذك !موقلاذك اهريسغلاقو ةملص' تسل ىلا ةراخلا
 00 أ وهو ب مجسم 002 - 8 :ةنيياسح

 لش ا مراصالانادوىارت * اهويهوماك الانادكىنارت حاررلا فص:تءمكلا

 ةراحةرصملاو ناذكلاةرصنلاهذ_هاماولاقف ناذكلا اذهاودحوفةرصنلا ءاننثد دحىفو
 و - و 8

 فاكلارسكيذاولكلا (ذك) دغاكلا ىفةغلذغاكلا (نغك) ضاسلاىلاةوخر

 دشنأو ىنجنباهاكح:اروتلات وبان

 ذاولكلا ىلعويراهمربد * ىذاّسلا عيسلارا'تاك

 ١ ذاك هو (نبنك ) ذاذغ لمس أ ةيرقاذاولكو ىمحءانن وهو عضوم فاكلا فيداولكو

 نيذخفلارهاطظن مءامملا لوحامةذاكلا(( ذوك مج هج ولا ظلغذباكل حر بيذهتلا ميبق . ّ 5 1 2 . اد

 كاذنوكي راجلاةرعاج نمئكلا عضوسنيدخفلا نموهل قو نيذخبنلا شؤم ماوه لبقوأ

 (هيرعلاناسأ تب 3(



 (دفنق) لاذلافرخ « فاقلالصف 57

 ْ 72 2 م« د 5 هم

 نس نم و :١ عضوملا كل ذنيعمهتاك اذا قد مشل هنا لاقي فنلخ ع نينذالا نيبام فلابد نذالا
 ةهودرمصم 8و سدس

 0 وت لعاونث , مكاو اوُرممالا تاسنالا سلو نيذَعملاَن ده لاش دو

 لزرع لءقو سأرلا روم نم رد تيس مرا اضيأ ا نض قا ضرس

 ظ ا انزع ناكتسم اذارعشلا دعم لوو انقل ذوذ ة موه لوي مأرلاونؤنم نم
 الج ف صياخل با لاكو .كماماو كفلْخ نم كرعش

 انأرلادقملا فاس ث حب 5 ايدو الئاسانر تاك

 ةرجو وأ لاكو تل ماد قلتو
 مو

 فتكلاواهافقنيباهذف 03 فعفلجزابلاماف

> 

 نادل اوقرفتموقلاذذَتو ةذقريراعشانبعللا-ةيبارعالا نأ سايارشتلا قس اذك ملا ةذقربراعش هلوق
 : يب مذ 1 ه م 8 0 ا ') ىذلاو طضااادهبلصالا ىف

 ناذقلاو نقرفتم ىأناذقو ناذ_ةنرب راعشاوهذو نادقون دقريراعشا اوهذدو قرف دق راع سوماقلاىف

 ىو هو 5 . ع
 ىصالادشناو دذقوةذقاهتد>اوثرغاولا تاعونم ناذقناذقوةذق
 2 هو 0 5< 4و هود ىف ةموهذم فاقلاو ما

 كفْيَم موجع 34 كساددق كيلرهسا 5
 568 يش 00 نمواولافدحو لكلا

 ذك اهيتْدَدَق ظءلغئثلكو ةراجلاهكرلاذَعلاو 35 اهضوعبو !متاذت قروي 0 رخآلاقو ىسكعم» هادماثلا نادك

 بوكرذقدَقَتل اوداتقالا د ءاقلي الاءاصم تاك اذا لاتقلا فكلذوا ذاك الواد عديامو اذَق

 نبا هلثم طقطقتو كلهفةاوهمفذقذقت لاقي ةمكرلا ف عقب وأ هدحو ضرالا ىف هسأرلرلا

 ىجْوَدْسَملا شقدلاو ألات سلا (نشق) لع هللاو هيفدعصاذا لبملا فذقذت ةنفارعالا

 تعج ىأ 1 اسشتدشتقاف مهل اسفنالفئ تت 1 ًاوهانعج ىأانمساندشنق ادق و ةقيقرلاةدب زلا

 متاهلغس أى اش اه: ردغلا ف تكرتوامغرفأ تمن ذاف ةديزلا بيذتكناةن ثةلاولاه أش

 ىزا وبلا هينمست كلذد_عبانم-هيلعتيب ص نرللا عضناذاف ديرتامردق اضن ابل هملع سصت

 شقدلا أ نع ثدللا ىورام نوكن أو حرأ ىرعهزالا لاك اهاناك أى أ ةدسقاندسنقادقو

 اهفرعألةغلاهيفلاذلا لعلو لادلا,ةدْسقلا تاقثلا نع طوف اولاك اط وضم لاذ ةدْشقلا ف
 ءوو م ووو < 2# .و , و

 هناوامهضسقت امهدفنقتو ةذهغاقوةدفنقى ”الاو فورعم ميلا ذقتقلاوذفنقلا

 9و

 ليلدقتأو ل ذغنقالاوهام اغلا لجراللاقيو ماني الذفنقلا ت اكمانب النا ىأ لدن



 م مددق) © لاذلافرج « فاقلالصف
 2 00 ا

 زحارلا لاق نقلا جرت عب نسا رينيا لية بح يملا

 هت هه

 ءشهلامكأ سي الو مو هيلع ش ءررالىذلااضيةدقالاو 2 نشد ذِقتايي نم 2

 ومو ه ب تمس

 أ نذأ كحوهناذ ا ىهوهذذقتط ءر دق ىذلا بسلا ّذكالاو موقالولامهلامىناسعللا لاو
515 

 هيلععذلا مهسلا شرما, هنم بأ ىأ ف اقلا اشي مالوّدقأ همس يصأ/ملاقيوُذ

 قوامه لاقن و ا ىذلا مهسلاذ قالا بيذهتلا فو هملءشيرالىذلاذقالاو سشدر

 نباىورو ميلس -عوسلملللاقباكشيرلاةذقلانالبهاقمان مذقالاو اد هف وفه نكيملاذا
5 25 

 هفأ را عطش رادو درغلادفلا ن مءافلاباشد سالو َدقْآ هن تصأام كلامغأن ء'قاش

 م 1 2

 و كل |لاثم ىلع شدرلا فار ا ةيوستلاوريودسلاو وذحل اون ىلع فدي

 قو هوو ين رااذكن م طقسامُتاَداَدسقلا و شد رلاةذقو نك عطق لكك ذكو فيرحضلاو

 ودح مهران 1توعش ليمارس | ىببممالا هيشأ هنمأ ىنعي من لاف معو هيلع قياما 00

 هو 5و
 نم ناس نب رتارخاثيدحىفو عطقتوابةبحاص ىلع ن نمةدح او لكرتفناك ع ةدقلانةدعلا

 دقونانوافّس الو نابوشسي نيئدشلل إثم برضي ريث الا نتا لاق ةدملانةدقلا اوذح مكلبقناك

 : 95 در
 هوو نيكسلاكش يد رلا هيذقأم ملارسكبةدقملا ؛اوذقلاو ةعومتوةدرزمثيدحلا فاه و ذرركشا

 وس ىو مهل <و

 تاذادّقااف َتاَداَدحَوَتاَذاَدقىل ناو هنم عطقام؛ئث :لكرمداَدَعلا لو تلقا ناقل و

 وهو

 رعشاا ذة مل >-رو ةضفلا نمعطقلا تاذاذ- 1كاو هذلا فا رجا نم مطران عطل

 و 2-5

 هصاضقللا > هرعش صصقم دودَّعم لح رو اذيذقتذّدقدقفنيزاملكلبقو نب نم دودقمو :

 اككنبدلا نمنوقرءلاقف حبراو ارك ذنيح لس هملعدتلا لص بنلا ن!ثيداىفو هلك
 ه0

 1 2 ع - ع ع 0 1 ه هى هه 5 : -.

 سشررددقةلادسعو لاق الما امس ىربا ىراقف همبسذدق قرظن مث ةسمرلا نموهسلاق رع

2-7 0 : 2 : 
 ئشاهمدنمقلعي لو اهتم رخىّت-ةسمرلا فهم سفن هنادارأ ةدقاهنمةدحاو لكمجسلا

 ةرليوطلا نكت ملاذا ةأرملا كلذكو ةئسهلا فضلا لزملالاحرلا نم ذذ-ةملاو هقو سه ةعرمسل م ظ: 9 00 5-و و*» و 5 ١
 ىء-ع-و ى -35 و - 9

 هنمئث لك اضعيهضعي ههيشياغظت هيوثناك اذادذقملحرو ةلنهةأ ماوةذدقمةأ ساو

 ةهودودم و وىو-ة3-و ؟ و :

 نانتدقلاو ٌدقدةذفطلاو ىؤسام لكو ارب تيربامناك هر ودمةذوذ ةموةذذ.ةمنذاو نسح

 عمم

 لص دما ناكسالا امهل لاقي ناذللا هابناج « ءاسحلااننقو سرغلاو ناسنالا نمناندالا



 اذك ملا ثالثوذام هلوق

 مق ع سدل ول صالاب
 ءىيع» ها

 (ذدق) ١ ١ لاذلا فرخ ٠ فاقلاوءافلا لصف 6

 9و

 ريثكل اك ةدلف هلام: نمتذخأى * لا هنذاتفاو

7*2 

 هشماو قيدصوأ كرقةعبنص 3-3 ءءاطعءلءاعّبجوي)لاملاذا

 ص و غن 1 ىو ة« ل ومد

 هقئاقحإالالاملا كذلتفي و 3 ةوقو مزح عنلاضعنَو تعنم

 نإ 5-3 < هو

 ةضفلاو هذاا ولاملاو محلل او دبكلا نمةعطتلا دل ا عنجلا وريعبلادبك ذللاو

8 

 ىو ههجو ىلععدملا نوكيفاذ_هىفةغلذلغلا نوكيشا ىسعو دئارلا حرط ىلعذآلفأ عبمللاو

 و5 مدد» وعدو «ء ةؤومدد

 ىلص ىلا لاشف تام ىح تبل فه ت_سقرانلا نمةيشخ هتلخدراصنالا ن مىوقناث د دولا

 صم تت ادمرو 20411

 طارتشأ فثددحلاىفو هديك طقرانلا فوخ ىأمدبك دلفرالا نمفرفلان ا ل سو هملعهللا

 اهديك ذالفاب ةناور فو اهذالفانضرالا قلت ةءاورفو اهدبك ٌدالفا ضرالا*قتوةعاسلا

 الؤط عطقت مسعللا نم ةعطقلا ى هو ةدللا عج ذالفالا ىمصالا لاق اهلاومأو اهزونكبىأ
7 

 وهو ضرالا تحت رمال رك ىأزونكللالثم ديكلا ٌدالف برضو

 و ا اهلاقث 7ضرالاتحرخأو ىلاعت هلوق هل#ثمو :ةراعتسا

 مم 5و

 هنمو ادلفةذللا عمجتدقو حارخ رحاذللع قلاراعتساو در تا نمارنال دكلا صو

 114 5 :نل هني ه 52و

 دقة كمهدهرد.ث د دح ىفو ذلفةذلفلا عجم ةرهوملا اهب مًاناذلف# "حس هيفكت « هلوق

 دبكلانالهريشعٌبلةنالفلاعتباك اهفارش :ًارامابنو د ا ارآاهدنك ذالفأبيكتمر
 و 5و <

 هتعطقاذا اذلفتمعللاتّدلَف لاقي و الوط عطقام مسعللا نم هللا ءاضعالا فرشأ نم

 ذولافلاوذالوفلاو هئمَحنم قثملاديدحلا ص اصموهو فورعمديدحلا ١ نمذالوفلاو ب يذسهلا

 ةطنخلا بأ نم ىوسي لك ب ىذلاوه !واذا نم ذولا فلاو . ديذ_لا ىفدازتديدملا نمد 5 دا

 (ذنن) حيدولانغلالاقيالو توقعي لاق ناب زعم دولاغلاو ولالا ىردوجلا بّرعم ىسرأف

 تر يسرا ءاواحلا نميرض د مئاغلا

 110 و 7

 اذقمدقأ مهلا تدذقو هنو شنلاهججومهسلا يرش 5 (قانقلالصف)

 0 او هناذآ !ىبكو ددقثآلث بسللو ان مادو

 ناندرلا, لكنا قيسي ٠ ناذكثالئوذام
 ا

 ُدعألا اللا لاكو ليخالو هتق يزال ىذلا قبلا ىوتس اوه لسقوُدْذقلا هبلعذقأ سو

 مهسلا



 ما (دلف) ..لاذلا فرح « ءافلاونيغلا لصق

 داز ملا ناذغلا هلوق
 طاتغملا دامغملاو سوماقلا

 ها

 نيغلانسصتقنظيىذلا ناّدمْعلا لاك كارلا نب نع سردهتا (ذغ) توصلاح رو

 نتمعملا لاذلاو

 هبوسسلاك ذاهنا عجلا وىنا كرولاو قاسلا نيام لصوُدخَل (ذفن) .(هافلالسف)
 مومو

 تيصأأ ذو *ةموهف اذفلدفتو ءافاا ارسكباضي اذ فو ذقن لسقو ءانبلا ا ذ-_ههدءاوزواحمل

 - دو هم واو امم دوم

 هيلا هبريستبع برقا مهنيدلا همح نم هرغنلجرل كو هذفن تيصأ أ هذ هن هسمرو هدقل

 نطملا مث ةرامعلا م ةهلمصفلا ع ”هلمبقلا مث نعبلااهلواو نطبلا نم لق وهو عجاكع حلاو

 لاف ذينبتلا م رطملا ع ةرامعلا مث ياسقلا مث ةرلسقلا نمربكأ !بعشلا ىلكلانبالاق دغفلا م

 امأو ةَدَحاَْلاَذ ثفنلاو دس اءاضعا نمدعطقلا ىهوذخفلا نم برقأ هل صفلاو روصنمولا

 نيرقالا كتريشعرذنأ او هيلع وزعت الزنا سو وباع هللا لس ينتلا تاي ا

 - اة وسءو

 ع ادذنازفت مهاعداذا ن الف ئبلجرلاَدقْن لاق ادخن اذفن مهوعديىأ هنري دخت تا ظ

 هم قي وةوهم و ةهب<

 درغلادفلا (ذذف) + رنيم دفتومبا حاحا نم موتا تل

 || ىهفنيتلا تداوذاو ادحاوادإو تداوم ىعواذاذفا ةاملاتزو ةرذقوناذفا عمو ١

 اهحاوالا 0 ةقانلا لاشي الو ذاَدْمىهفادحاو دان اهتداعزمناكتاو مم ممم ش
 دقو دحاولاّدقلاو اهانعمةدرفنملاىةّذاَقلاَة حالا ءذهثددحا فو نيدئاهذلاَم و

 ةدفواياسلل الا رسما حاذق نمل الا دهلاو ادرذ ة قبو م.نعدش اذا هءاحص أ نعلجزلاذف

 كاشثلاو زفي لو باخن ادسحاو بصصن مرغهملعو زافنادحاو ب صن ممْعهلو دحاو ضرف

 لبسملا + سفانلا لفلم يقرا ماوتلا دقلااهل واشعر لل

 يي نعول جللاو جيفسلا ىهو اهاءابصنأالةثالثو ىلع

 ثصاامكلامو:أ ةذاشةذانوُدقَكَو ناتغلام_منالداضلا فروك ذموهوىارعالا نبا نع

 زوجصالو لام شيردقىذلا شررملاو شير هملعس ل ىذلا حدادا مي الو ذك هنم

 ىرهزالا فاقلاباثي ص الوٌدقأ هنمتدصأامهريغ لاف دقو روصنموبألاك ٌةتبلاادهريغ
 م 9 -

 بر هباب هلا هلذلف هلوق التاج بئلرصافتاذارخآعضومىفو ََِس وهو لتةلرصاقتاْداَدفدفو رتضتاذافدفذ

 قالطارهاظو حاضملا فاك الب ءاطعل اوه للقو هنمدهل عطقل.قو موو هتسماطعأ كد لْيلاملا نم هذلف (ذلف)

 نس ا هنأ سوماقلا و ومدو
 0 3 ىىعصم ها هتعطتقااذااذالتفالاملا نمّدعطق#دتداتفاو ءاطعلا نهلرثكين اوه ل قو ةدعالو ريسخأت



 (ذدنغ) ١ لاذلا فرح م نيغلاو نيعلا لصف مذ

 قيم هم 117

 ارا ناذاعها نمججنم 5 ريخ مكل له لاؤسن مهمضراع

 قروملاوبالاق عضومذاعلاو

 ااهذلا تدم فرسملا #2 اهمْذالةمّداعلا تك

 ثرحخلااهخال ةعذجنب رهزةأ سه ارا قمتم قلوس | ناذعلا (ةبع)

 وم و جعاوص ا - هود

 ةءونشن | ذمعةرادس رامبل امكمفنذخانال

 ميداذغذشي ادعو لاسذغأواذغذ يقعد (دذغ) (ةههملانيغلا لصف )

 مو 5

 ذغثسللا ببذهتلا هتدشَعو هناذمحرشباةَديذَعو دسللا نم ن اكحح ثدح نرغلا داغلاو

 | كرخ اتخباوسلاو د ا

 م سم س

 ١ ا سب 00

 ا ا
 اقربال ذاعقرعو نراغل اولهاكتلاك سبا ام_هالكو عطقم. الو قس قرع نعلق ذاغلاو اريسللا

 1 - ايدام اقيم ومع ب 9 201
 هناذم ىهو هتندشغك ح رثلاةذيذسعو ْذاَعلا برغل نحت اهوعدت ىلا برعلا لوقتدي زونألاقو

 هنمٌسْضَصَعِبارعالا ضعي نعحيرفلانباىورو ةثدثغ ءانأ "نمل دياهلادنا بوعي معرو

 و ةدوي و 8 تأ«

 دشن أوريسلا قعارسالاذاذغالاو هتصقنىاتددغوأ

 - 2 و 3 52 3 000 ع

 ذاعم لع ٌتلسف تق 5 ذاَذُعىلاريسلاهناو 5 ذادعاى موقلا تيارا

 ذاموطلا ىلعمةَدمرط * ذالمىلعذالمملست
 - م ه6 هير س2

 ذغأو عرسه مفذغاوريسسلادغا و طشنأو ع رسأىاتناك امدغاكق اتفةاكرلا ثيدحفو

 95 دل وسو

 راسنا اوذغاف اودعدقموق ضرانّترمماذا ثيد+لا ىو ريسسلا قعرسااذإ اذاذغاذغب

 2-8 4 مس و بت بوي

 رافؤدو دغمأب اريسواعرج #2 انيس مك اهايا ونا و هل اوقامأو

 ' تاع يما حب اوبالاكو متانلمل ءهلوق ىلع نوكيدقف
 و 3و 6 مم سس وم

 لبالا نم داغملاو دغبهحرب تك بوذا هب لبق ىدنت ىو تأريفةربدهيتناك اذاريعبلا لابو

 قلجلاذااغلا (ذنغ) ىبصلا عامرة يذاغلاوةذاغلا ىهفلرعالان ا ءملا قلم ولا

 حررخحمو

5 



 نا (دوحغ)  لاذلافرخ + نعلالضصق'

 ءاسفننا ةازنعدوع عتمباو اهبذوعياهذإوّنال مايأ ةعبسةدمعضواذا ىت ألك ذئاعلاو بسنلا ||

 اذاسع تذاعدقو شد رقرفاللاتاوُدنم ىهو بايراهعجبو ير ءاشلا نمىهو ءاسنلا نم

 نماهوحنوأ ةرشعسخسىلا حالا ةئيدحلا لبالا نمذتاسغلاو ثدوعأو ٌدمعم هو تذاعأو

 أ نا ةفاهدلو اهسذاعدبر ب هناك يسع هعمت ماع أاهداوب تذاعواضي كلذ

 اقفَش شحولا يالا اراعّمساو

 ابلاتسوهيتا دوش ةدسولارت ف مري اه

 ىلذهلا عيلملوق اوقؤ ءانلا ددتالادضن ذوعىلعا دْئاَع ا

 لفاطملا تادوُحملاحاجوعا اهيلع 5 ثوعراسدعلا اهئاراجاهل جاعو

 امانأْدئاعىهف اهدإو تعضو اذا ةقانلا ىرهزالا لاك" اهدالو اهعمىتلا تا ذوعما ىركسلا لاق

 لوعفم نععلءافىهف اهبذوعياهداإوَن الا ذئاعةقانلا تمم« لدقو مانأ ةعب همهضعتتقوو

 نقاب ماس لا ل 'وءاهداواهيذاعىًأدوعتاذاهنال ذئاعاهل ل قانا لاقو

 لئاح لئمدئاعاهتدح او لم اولبالاوءابظلا نم جانا !تاثيد لا دوعلاو .قفدكذىأ

 ذوعلاةسدئاعىهلاقيو تاروُسورئاحوتانعزو عا رلثمنا ٌدوعىعاضيأعمس< ولو

 ىو اهجانتن اند ىأاهذامعىفىهلاقي دعب لفطم ىه مرش عةسجوأ مانأ ةريشعت داواذا

 نمذئاععجبل الاف دوُعلاو ناددصلاو ءاسنلاذي ريليقاطملا وعلا مهعمو ةينيددلا ثيدحا

 أ دوعو لفاطملاذوعلالابقا ىلا ٌملبقأْف لعهتنأناوضر لعشيدح فو مد-ة:ىذاا اذه
 هللاذمعئرهوللا لاك نملا نمو لقو سدت اذمكونب وىارعالا نبا نعمل رساسلا

 اضيأ ىدوعلل لاق وهقئاذتاعلاقيالوهنتاذ عب نموه لاق ”للتنق مساةددثمءاءلارسكب
 عة

 رعاشلال اف ةيضن.كلامنةدئاعودو ةبض نم ىسولأ ةدئاعو يد

 ميل ”ىنئاعلان كالتي هموقرش نعى حلا لأسل تم :

 رعاشلال اف ناو تع وتل ل

 نمي سه 9 0-8

 راخحتو جبر طهر نم يبسلاو 2 محن ماتو نمير
 ثم م

 دشناو ىارعالا نبا نعدأ سه |يساَتُدي 0 نملا نفخ هللاذئاعو
 دوضو .. '

 ءاوشلاداؤفلاءاوها َبْعَشت 5 امدعبةذيوعفارعجو اذ

 نارام لدقو ةياورجممب رف 2
 رجا بالاك



 ' (ةوع) لالا فر « نيعلالصُم 8

 صاخب سيول تقلا هنععفد بلا هبامدتعمو اهلا امجالةداهشلابرقاافناىأ اذوعئاهلاقاهغا

 ةسيابلالادلاادوعا دوعريصملا صرع نولقلا ىلع نتفلا ضرية د ثيدح فو همالساىف
 تارئاذاف ليزنتلا فو نتفلا نمذاعتسا هناك ةهملالاذلا»ىورو ريثالانبالاق مدةتدقو

 نمهتلايدوعال قف 0 زال اركنرا اذاهانعم محرلا ناطم_شلا نمهللادعتسافنآر هلا

 نونجو عزف نمنأسنالا اهبّقربةمقرلديوعَتلاومدحلاوةَدولاوهتسوسوو يجرلا ناطمشلا

 هناعمأو هللا كذعأ تاقاذا نيدو هئامماو هتئانانالفتذوعلاَتيهٌدَوعِدقو !هيذاعب هنال

 هسفنذ وعي ناك هنا ل_بودهملعهللا لص ىنلا نءىورو نيتحودساحو ءاد لكورش ىذ لكنم

 ا دوءملاو امه مالسلا مهيلعلوتبلا سنن اى ف تطامد عن نينذوعملا

 قلعتو ب تكن ىتلاذ,واعتلاامآو ذوعأ لقا متمةدحاو لكأ ًادرمثالا ,ةءلاتو قافلا ةروسواولا

 0اس 0 8 0

 هيفا 2و

 ل لبق كذ نم متر نأ نمرصشلا هعتمو ناصخالا ىلا عفت 0
 هو شت, <ه7 <

 اهلانسادوعألا بلقلا نم * اهجنوييل اصلح ىَالملَح ثيمكلالاق لاملااهلامإل

 ريثك لاك هبوب هناكهنال هرتسير خحوأةر هناا ىدكز دى مشلا نمدوعملاودوعلاو

 ةأسها فصي ىئازخللا نجلا دعنا

 ا و نجد
 تبن لكرمسكلايذوعملا لبقو اهي قومتسلا» ,وعماهقا راهتس نم تحرخ اذا ةرملاهذه ىنعد

 هنالدو علل قامتاوقرولا نمريفسلا دولا ةشنحو أل اقو هنوف هور وأ ةرعش لصأ ىف

 مم رلاهيرضيىذلاّئوثلاهيراداموعلاو ىرهزالا لاق هيذوعيو هل | ليو ف ده لكي مصتعي

 ضعب مت ضعبذاءواولك اوهاذاب رح يفموقلادواعتو ةمورآوأر جن مذوعلابدودب وهف ا

 وعلا لحل ارئاود نم دسعو: لا بت ذولا ةرئادو هحالعل منوم ىو

 | ههثوذوعب مهل اهلمىأ نالفي قيلذوعتالفو امنويكسيةدالقلا عضو هفنوكنىتلا ىهو

 ةيلغاحلا ل هأنا لبق نما نملاجربنوذوعيسنالا نملاحرناك هناو ل جوزعهتنالاكو

 هيذولن يا مهئاهفسو نحلا ةدرم نمىداولا اذهزيزعنذ :وعن تلاه داو ىفمهتمةقفر تلزئاذا اًواك

 همدأل اق زيخلا معطام ىارعال تاقيلعث لاق همزلو مظعلا.ذاعام معلا !نمدوعلاو رصكتسنو

 ىءو»ل_قولوعغم ىععلعافاهدلوامبذاعذتاعةتانو هدوعلاقمسللا بطأامتاقلاق

 بسنلا



 8 (دوع) لاذلا فرخ « نيعلالصف

 امانتكا نيو ها نواعم اهللا تافنتكمدناوع
3 02 

 ىث هللا ذاسعمو مصتعاوهسلا او هذال اناعنو اذابعو اًدوعذوعي هىذاع «(نوع)

 نااذاعمهتلاد وعل ىأاهدءانعاتمان ددح و نال اذ أن نا هذا داعم لح .وزعهللالاق هتلاناذامع ١

 سو هبلعمتتا ىلصىبنلا نعىورو لعفلا هدي راىذلاردصملا ىلع همن هقيانح ىناطساريغذخيأت

 قل افذاعمتدعدقالاقف كنمهقاءذوعأت لاف هلع اخ دا الف برعلا نم: سها حرتزتدنا

 ىلا تال دقىأ نام:لاوناكملاو دسم ا هذاعي ىذلا ثيدحلا اذهىفناعملاو كرها

 ىذامعوهوذاعملالثمذالملاو هلال نمأدلمو هيذاعنمذا عمل وزعهتناو ذالعتأوايلم
 5 قم و 2

 ءلءجاذاعمهتابذوعأىاهتناذاعممهلوقو هملا تاس ىاه,تدعتساو نالفب تدعو ئحلهىا

 ذاعمَو ملا: ذاعماشب ألاقد و ناهس ل ثم لمعتسمريغ ناكتاوردصم هنال لع فلا. ظفالا نمالدب

 2 9 2 مود - هدوم 21-8 0200000000

 هنذوعو هيىريع تك و 0 املاوىالأ اودانعملاو عملا تموهوتنا هيو هداج

 589 < 5ةه< و

 فوُعط اواي اك ادئاعو 8 اوعطنيذلا موقلاىك اذ عقلسأ نيمهسلا

 راثلا نمهتلابتاعش دخلا ىفو اذئاعك, ذوعأى ا وس لكن مكب اذئاعمهللا لاقي ىرهزالا لاق

 ٌقفاد امو هئاكرس مهلوقكلوعفملا عضوم لعافلا لعفهقلاريبخسم لاقياك ذو عمون عانا ا

 لبحيةذئاعذوعو داريطو ذابعلاوهو ردصملا عضو لعافلا لعجمنلاادئاعءاور نمو

 0 :لبخ ايأوس ميدخجلات اهعنبام ريغ
 ادهم ىداعالل ا اشو ارش * اَنْ قال

- 

 سل 2و 7 - 0 01

 اذوع اذايع نوني ريطلاك * ان تامراع تافافو
 2م ر 4

 هذاعافذاعّدساو 0 ارد ص ءانهاذانعنوكمدقو 1 اًدايعلاتف ةغلاررك

 لاق كِزم هللاذ هذوعأ ى أك ذم هتلايشوعو هذوعو
 ىوم وو همه ىو 2:59 «-و-

 رخو مكنمفربذوع 0 رعدوةدسح ا مفو تلاق

 تكييتامَو مالا نمّةذاعتساوهو اعفد ىأ ار هنولاهسحالاو هنوركم .ءئشاا برعلا ل ةىولاق
 هفّوخاذا دوعن الُفنمَنالفَتلْفأ لاقي و ةهاركىأ هنماٌداوعو كي رحلاهنماذوعالاانالف 004 - < هو 3 ع 1 اي 32000 4 0

ّ" 
0 

 ثيدحلاىفو ًايلمىأ كادَوَءنالفلاقيشدللالاقو لقي لذهلتقديربوهو هيرضوأ هيرضي(لو

 (هيرعلاناسل هب هز

 هتلادمع لاق ردصملا عضوم مس الا ا اوعضوف اهرمش "5 نم هللا اٌدئاع اولاقتو هب ومس لاق قع هب

 نوكينال حي قملاف هلوق

 وأ بعت بأب نم 2
 هما و

 ىذلا لاالشو ارشلوق
 ىوروهلعاوالشو ئممدقت
 يعم :هأ امهب



 2 7 24 5 اهني 02 11 "وحش ف 3" نيود 4 ةييع اوس وو / »7 عزا نا

 (ذنع) لاذلاف رح ه« نعلاوءاطلال ضف نكن

 ءوس

 راذحو ةيشدم ةروسىذأ 03 ثدو ىيشلا اذا سدو دعما رعاشلال اق معغلااذهب

 تمعىا 7 ةفدحو لاك اا ءشقءاحو مهن ىأذ اتت شاول جرلاٌدوشتو

2 5 1-2 

 "مك مناك شهبا 3 تفلطادا موسع تدوشو ةسصأ سس و ناعسلاب

 كِلْدو ةرعملا لا ب رت لا 7 لاتمام كحك تعلط سهل اًنادارآىرغهزالا

 علطت كاذكو ةرفص همفو هسبف امال ق يقر بابل 0 بخاهلوحراصىأ || طدقل اوردخلاد هتشو

 و سوو هسه

 هيبضت ة مولا عم طلع تابَمكْلاَو رطملا هلةو بدلا ىف سءثلا

 هن ةتواقلا فور دابر برعم سرا 0-1 (ذزرط) ( لهما ءاطلا لصف

 لافو كزربطو لربط ىبعدالا ىحو ةمسرافلا,سافلا رعشلا و سافلا هسحاو و
 و 2< 21

 مهلوقىئجنبالاق هفرعأاللاثموهوهد.سنالاق نزريطو لزريطو درربط ب وقعد

 ةوعءو 5ةم<

 امبئءاوتسال هدض ىلع. مدت ك :هىلوا.هبحاصلالص امهدح ل عجت نايتس نزريطو لزريط

 لب هبلعذمرطدقو ماو هدب (نمرطإ لامعتسالا ىف
 و ع وس

 لاق رادمرطلا مس ئذلاوهو فصّولذامر ِ

 امو ست حج

 ذامر اعلا ىلع م ةدمرَط 5 ذالم ىلعذال مالم

 وهو 5

 ىربنب ا لاك لع فهل سل اوما ىذا 31 و ةيدابلا ل ها مالكن مسسلةذمرطلا ئرهوملا

 3 لارا مرطااو عئارلا يركلاسرُفلادأمرط طلو اولاك ةبررغةدمرطلا هلام[ بلعتل !|و

 لاق هدنع سلا عبشت ىأحدنتلاقي حددت وهدامتلاوُراٌدمعلا لسقو لعش ماع :

 ىلسلا عممش أ لوقك اذ ىوقيو ىربنبا

 00 * راَدمرطناسلو اووف هل درم الا تاجاعلل سبل
 ةعدامإ 1 و د دوم

 املا م.هلاوبأ ريكىأسابعلاوبألاق هقول هقلهمو ذم هرط ن الفى كار ءالانا

 . ا 00 ىو << و 5 و د و

 شوشو ذامرطو سامقو حءافن حر لا هلم يينلاو اهنمعتةدمرطلا ىشو ةرحاغملا

 هيف سلاعح دعو لطابلاب رختفا اذا نونلاءناَذ 10 مرو

 مم جوع يعد د ةد ود ءاوج

 ًهزاو دعو هنا ذة وةناَذ ةعّدأ سعان ىلا (ذقع) 6 ةاسارسو

 لاه نذألاوِنكدلا لصأةَشاعلا (ذنع ةطبلسة يدب قأ

 ذظاوع



 م يب ا ا

 ا 3 لاذلا فرس « نيشلالصف
 2 . 3 2 7 ا

 ٠ د و 5 .٠ «٠ . . موج < 1 هاه 9 ْ

 ىممبثذلا ناذهش لاول ذلعفب نآريغنمدغسين الغل اودغسف عفترت ىحةملالا برضينأ ٍْ

 "ل خانأوح محدخل اوقو هبنذبهذ وف أ
 م2 2 د2 و ار

 ١ اذهشتامراعتافاقو 236 اذقشم ىداعالا الشو ىم 2 ادا دانس تالْصلا قال

 ل 2

 اح هواطاشن اهيانذأ عفرت بل انآ نمءاننكتام حورمءلاليالاهفلاوتلا هس لس :

 لضتلالاقيو اهبانذأ دش 'واهتلح براقعلاءاههشن وكن ازويدقو َحقللا كانبَىر 7 لوأ
 هو هم و سوو وو دول ه عدم ل

 ىم<الا لاق «رصخلا اهب لخدي ذماوش بلغ هي دشنأو دماؤش لبختو تذمهشدقت هربااذا

 هعفراىأ كرازاَدمْتا لاقي رمش هنابن عرس الف قيس ظيلغ عضوم ناك اذا تدنلارضحأ| ش

نصور نالبجوأناعضومناذهثأو هتبكرملاهرازا عفن اذهب وأ
 

 - وداع

 بالك
0 

 م ىماوم اودع 5 هع

 السبق انعج لكن مو 0 نيد أن مرسلا نمانعجج

 و ءومد 2

 ةعدرسةمحايةادريسوة اذ ذرسةقانو ىدرتسلا فدل ةرمشلاو رتل 01 (ذرخ)

 رمال مدقتدقو
 ةهةم 7-5 95 ه <

 لامانع 7 سراب ىدرِتلارانتدقوادقا

>55 1 

 مزاهللا تار م و

 ىف مكح امل داعم نب دعس ثد دح ىف ةريث الا نب ال ةنباهغلا (ننن) | رص تيا 01 ْ

 يباطخا لاق ونح هتمدقل عج فاك اهب كي ركتأا ىهفيلن م ةَدْمسُ ىلع وام ةظيرت

 0 اا 5. 1 ع
 نةمقعندماولاىارعالا يادشنأ ةمامعلادوشملا (ذوش) ىهناسل ئابىردأت ساو
 هى>و  ءا

 بلغتت اق دصىلودقناكو طفوا

 هدوء ع اتت

 لت اوس باع قمل 26 ذوي مس 80

 ا ربما لم جنان لدول اهبمذوشدقو يم ةولامكلاض د

 دوُسماهدحاو ئامعلاذوانئملاركبونأ لاو نيخاستلاوذواشملا لعاوصسعنا مهمآ

 ْ نسحىأةذيشلان رح نالفلاقيو ةدامعلاوذوشملا ةمامعلل لاقي ىلارعالا نبا ةدئازميلاو

 وشتديزونألاقو ةمعلا
 همي 5و 5

 لاق هتماذااذيوْشت هدوشولاك دو مئاذاداةشاو لحرلاذو

 ا ا نسعد اناا يتلا تدوم ٌكلوقنمذخ أ هسسسحأر 0 هولأ |

 ةدح#

 اذكى ثذلا ناذمشلاوهلوق
 سومدأقلا قو لصالاب

 اذه ناذهشلاوهحرشو

 0 ا اولصال اوه

 عا تتدلاوهو هيؤأسقم

 ها تاغل ثالث هم3لعلف

 ىععم

 مدقت ىذلا تافزئرعمهلوق

 ءافنلا لدن مملا,تامزنزرعم

 هانعمامرظناو تاعك ىأ
 ها هدخت ملاناق ءاسفلاب

 تال

 لصالاب اذك اندوشن هلوق

 يعم



 00 0 و ل و ف

 (ذمث)  لاذلافرح « نيشلالضف 1

 تو مب ووو

 روم نام رح هتيم 00 لابس نكن اَدعشر صفا
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 هنادمشةسمتدلااذهىرعزالادروأو نمدلاوناطعالا فتن ١ تش مي رلا ةثدمح "لقب ةناموردلا

 لثمن شهعجبو 0 ٌرخاناَدَعّشلاَو دعلاوُدْعَاوُدمَّدلاو 5 ارا نمدحاولا ىلع

 دقَشلا 5 هاّضعلا قوسنق ناد سأرلا ٌلعصبوصَم قدقدءا رخو»لسقو ناو 1 ناو 3

 2و 9و 0 1 -

 لاق و معجباو ىلامعللا نع ءان ارحل اداودمشلاو ُدَمَشلاَو
2 <2 

 لَطْصتىَداَمْشلاَتآَر #* اذا قحابتحَر رق 1 :

 لاك ننال فمع و ئلقكلا نسل و رخلاةدشقسمثللاهب ت2 اهؤالطصا

 . |ًارطادتشا تح عب رلاتءراهتأرك ذ فرجا فصوامتاو رانلابىكطصبال ٌساَرعلا نالأطخ اذه

 ٠ اهعطق الف فصرةمو ل 0 يعل
 20101 2 هس

 يه ه 14 نس

 1 دقو ولعت تدساو ماوهاواملك تار ونال لبقورمحشلا ف صنعت

 وم

 الادقشلاو دئازلاح رط ىلع نوكينأأالاناذقشلاةدسحاو ةَدقشلا نوكت فيكى ردأالو لات

 : ىرابشل|خارفُناَدعّشلاو أن رتل ةللاوبسللا لبا نع ةريسخالا نادقشلاوْ اَذَهَّدلاو

 عاتمو ءمشهلامىادقتالو ُرَمْسلامو ا لاس علا امهوحواطقلاو

 0 و م«

 هيام ىارعالا نبا للكل ضن ادهن الود دس سل ءالكو بود من الود عسي سل

 ل 9 -- 5 يو هد

 ساتر ل رغلألا ئداعبى أف دقاش نالفو ةلارسبامىأذقتالودقُش

 5 ه- هذ 2 ىو - < ه.<

 دوشت ةقانلا تذمث 0 (دمش) ةطملسةيد.ىأةناودعوُدناَذَعسو
 و2

 م و

 ىتلاهيذبتلاشنتمقاىأ ذهتوذماوش عجلاو ذماش ىهو اذوهثوا ذامثو دهر سكحلا

 ةقانفصي رعاشلا لاق ننام واع رمل تلعفاعرو كلديح اللا

 2000 توم اس و

 ناَطشاهسأرفةسلاحم 00 0

222 

 الشاف فرب. 5 قمل رئت ا

 نمذماشبرقعلاو  لثماذهو مدلابهمقتتهذسهو نللانسْملاتقتااهبس أ ذا ةفانل لوقي
 يت وهنا 2. .٠ ويد 27272 كح قس دن هده



 تيتو

2 

 ايد ل يلم

 كاع !وابشذ 8 ادعت و دقت هرسكلا د ةشدق 5و ةياصالا عب رسل ارصملادبدشا اوهلدقو

 54 .(ذدقث) - .لاذاافرح +« نيشلالصن

 ةذاشةلكو داشوهذ درفنمء وش لك كلذكو هداصجأ ن نعد درفنااذا لح رلا دش ثدللا ةعان سه

 ملتقالا داما اواَذاَثت الف عدي املاقي فارعالا نبا دا داش اوةبءاجاذال جرا تدرس, لاَمو
 ىدس< 9و*- و <

 دملا ى 00 ف دوعتلا (خعثإ خ عتسواةاشلاقيو هلدقالا د هالي الاعاصم ناك ذا

 ا تام م ىوود

 سدأو د دوعسمو دودي لخرو 50 هيلعامريسفية ثلا ىريرص لاك دْخأو

 ه5 9< هو ع
 ءارسالا ل وتر 4 نعشأاو تال قلل اوهلسقو ةعرسلاةدوعَسلاوةيداسلا مالكم

 - و
 ىلإ © ”وه  وه2» © 1 ٠
 سلو لعْشسمىذوعشلاو ةذوعشلاثبللا ل اهوهتعرمسل هنمقدشموهوديربلا لعب تامهمىف

 5 3 ا ا 1 78 6
 بددهتلا فو ماني داكمالىذلا ناذةكلاو ذة شلاو ذقشلا (خقث) ةيدابلا لهأ مالكم

 <58 ودو«<

 ىرهوخلاداز ساعنلا رويال ناكسصاذان علا ةشلهناو ماشي داكيال ىذلانيعلادقشلا

 نيعلاب ربات يس هاادو مازدا نيعلات سانا بصبابوُمالا وكيالو

 - 8 م

 0 سمم وع سس و252

 وسد مشو هند درطاذا اذاقشاانالفتذَمْشأ ىمدالا كيرمغلاءناذقثودقشوهوهدرطذقشاو

0 

 فراج اريثكن به اعلاف ناَدَعَسأ اوه ففذاذادقش

 ْ راسا مهن وىدالو * ىلصأ ناَفَطَءْنمَت ل نا
 3 295 و ءص

 ناتمارف قناع ترقق ع كودك ”ىلعاوبض اذا
 ع«

2 

 ىرب ننال اى قاتمذ طو هتعزفأ ىأ هنرتألاقب عز هزاّمد عمو ةرانا دعب ةرات ىرربراثم

 فصعتا دهةزج نا لاو لاك ةزمهلا تفذ>واهل قام ل ةكحرااتاقلف هن هزاع كدا

 ىععراشتعالاو ووفبل ا نحتوزا وتلا هز هتعرف نهر لاش نوتلاراتول

 20 2 5 ع نا 0 0 نا للا

 رادبى أ ذخؤينأ ىلءراّسينالفمهاوقىلعادهاشرو ل دفف ىرهوحلا هركذ دقو لاف ةرتعلا

 هو ىو د 2

 ادعس ىداعالاالَد و ادنماداَح تالا قال حد لاه ديعيدةشمدرطو

 باقعو ع وحلا ةديدشلاتاّقعلا هاذه و هلا جاهنامنال د م-أ قس فكر ل لانا دارأ

 مدل مس هوس 8يدومو < ه 4

 ناَدّقْشااو 0 مرضاه. رج فاتت اَدُش 35 اسرق فد لاق نلطأ تيس 5

 ومص

 برعلا نم ةأ سها تاعحو دش هتذخأو ةناس دا نقض رام يشار

 ءانردانهبشتو اهجوزوستتلاقفادحاوناذعُشلا



 اده ءاورقلاةك الاهلوق
 هرذامكح ناوصااوه

 سوماقلا ىفو ىنائاصلا

 سيلوواولا مدن ءاروقلا
 ها حراشلاهدافاامكلذك

 موي

 يي

 ةضسنلاب اذك ملا عمال

 اهفلعل أوان دزعاملعدهعملا

 لعأهللاو لصالاواطّقس

 مضلاب ناذشلاشهاءاو .

 ىلع عمال العاف نال

 لوس بادرلاو ىورادنعال 2 نأ كنموباب راو ىور“ اللامخ لطخالال اق

 ايلحتما-و ادهئذمثتءامسلا تنعش ديزوأ لهسال اورصئاهبف سدلو ضرالا ف هل يطتسم

 : :ةنكلر (دخث) ناعو ىند رطىأ ىفعرتو نالففدصشترداونلا فو ةشغملا قوق ىهو

 ريغالمدشي وههدشو هروهج نعءردا ذوذشواذشدشد ودشئشلادشمدسنا هريغهذشأو

 فساعو أ دضاعلوأل نع 2 قتاكف مهرورا ىدشاف ىجنب عفلاوادشنا 5

 + لرا مقاونوكي ماذا ذادش موقو الالة ىأ ا ذاذشاواجو هرغ م كح ىلع عضوملا اذهل الج

 مهلئابقفاوسلم ىقلافثووكنيذلا نيل دو ممم قر ةنامسانلا ناد و مميحالو

 00 قاوك عسا لاتفطرلم وقركذوةداتةثددح فو يخرق تا نانا داذشو مهلزانمالو

 | 0 بانلسلال فاسو هتعاج نع رخو مهمذ شن ماهو ضم

 لاق, نمو دن عهج ومن ادخل ن :لاعو هريغو ىصخلا . نهر مارب خفوبد

 وما هلا كادي امناونادم لاش رو ىدمحلا نمدشأم هوهو نالعف 770

 قوصالاق مسام از حجرا ىحو هتيم رار اوومتو مل ناويشو ل نا

 لمآ فءافلا فب ىنعينالعف

 ٌْ ينعم هأ

 هما م هم < هرج 3 2 ا

 اددرلا ماهملا عيرلا فنكت « اذك نمواذكن م مهافنسك و
 وي 9-5 و < و ل ه2ج-

 هيلع بوضغمىأ هملعذو هم نالفو قاوسن ادهم لحرو مهدرطي ىا مهدحشا هو

 و” هد ةمدوس ريو 9) 5< ه.-

 لربسو والاركو ىدذبىلا #23 3 راو هلع ذدوهشموهو تن

 ركن اولاك اين جالو ذبل سيوف يطحن رقت تسلا شرا املا ايبا

 دوم ومصمم 2 ه3

 انك 9 اذن رضي تسب تلاع اورقلا ةكالاذ' ملاوي غلاك و ذاصشملاشقدلاوأ
 9 تو 00000

 0 هاندم وع سل ني ص سس ”- وم

 9 م - 4

 داشو عفردنور وهجلان عد رغنا اذودشذش ودشي هنعدش (ذذش) ةناعما ارغأ ب لكلا

 39 5 01 2 يق وود تت <

 ورى 89 و : مدر ردم 85 <

 سه و

 اذاشوريسغىلا كلذ نعدرفنا وهبانةمقب هملعامق راثام وحلا لهأ ىعسو هذش عمد الا انآ .اولاك

 و <

 و 2و

 ارعمأ ري عاهموثلمى 2! بالص * ماني ىصَلا ناديا سقلا

 0 ال ري« لاقو هم قرفتملانونلاو فلاب وصحلاناذشىرهوملا
 و 65 <

 ةعئار « هردهل ةعئارا مناد « ىلرعالانبادشنأ اهمقرتفااماها د شولبالانادشو

 هَ

 ةعان م



 ىلا (دعل) ' ”لاذدإ|ف رح ه« نشلاونسلاو ىارلالصف
 يس

 ىرهؤملا درو تبسَساَو فورعمرهاوقلا نميلالاشرسالا (ذعز) (ىا ةرارسنإل 1
 ةددشمةمومضءءارلاو دجرب نا مضلابذ صر

 لادلاو ءاطلا عمنيسلا تامهأ هب هسرتفىرهزالالاق (ذس) لهما نيسلا لصف

 مهل وقامأف برعلامد اكصاَصمف ءمثاهه وجو يجب نمل عتسي ملف اهفورحرخ ىلا ءاثللاو

 داس كلدكو ىل رعنس لرهودلا اذيلذسلاكنكر ىمعأةناذ لاذلان مورس ءاضقازه

 سو هيلعهللا ىلص ىنلاىلانييذبسسالا نملحر ءاجساسعنب|ثيدحف ريثالانبا ىسافأ

 نمره نصحلةحلسماوناكل_..ق ةيزملا ثيدح رك ذ مهل سوح لا نم موق مه لاق
 ةياسألا عجاو ىذبسأدحا اونانيرصلا

 كرب زا سادرهلاق ةعبرسةمحانةاذرعثو ادرس ةقان (ذرش) 2 ميلا نيشلا لصف ])
 -] ةمص صوج

 ١ ادريس ةرسج نومأ ىلع 2 هاريقاعمارانأت أ اامل

 لاك لحجر مسا ىدرسلاو هندعامل و ساكو ئدريسلاو

 7 هموو هتس وهاس د مومو لا 98-07

 ٍمزاهللا تامزيرعم ىحبلا مانع 237 سؤؤرايبىذربثلاران تدقو دقل

 ىو

 هشغبلا قوفى هو ةفيعضلاةر امل اةَرصصلا (ذمنإ) ةغلكاذ لكفرمملاو ىّدرَمْسلا ىوربو ٍ

 ةيحبغصي سيقلاو ضان فعضواه هرطم نكس" امسلا تدصشأو |

 هدد و هو

 رك ثناماذا هيداوو 00 تنص ماذادولا حركت

 هو مس

 ةمدلا هذه تعاقأ اذالوةدر كستعلاتد ؛دعلا فو اهر طم دم سل هلو فور عمل بجدول

 كيت هماَتادع علقأو دعبو ىأن ىأنيحذنم .رطملا صن أ مصالا هيراود ةرطام تداعا دافور هظ

 قار ااذكش ديدحتلا محتل ثدللا 1 تعاقأ اذاىجلاتذحن أ لاقيو
2 - 

 قل 1و ذوحشمو رش هه 0 اًدصمةرَك امَهَولَو

 تا ماه بدعوو ل و ام 2 وموضوع و > ن<

 لحرو اهيدصشاوةيدملا ىلهثيدحلا فو نادل « لصعأ ناهس لشي
0 

 2م 1-7

 هدي.سنا ا اهمَر 0000 ى فريدي د دود

 هم ووو و9 ص <

 مي ذكولاك
 - لوا لاف 7

 اصشمإة وسارع لاوس 3-3 اذ خ ناماهو سلب ال تاق

 ' نءو:لا ةمومهذمءارلاوهلوق

 اضيأ ءارلا مف ىرهزالا

 مى



 ير م 2 ا موحدا مذ ةءيراي ا ةنيز# هدر ماك ييادنصا

 (دوي) 2 لاذلا فرح « ءارالسف 3

 ئذيرلاةغسحو أل اقو هنعىلاعتهتلا ىضرىرافغلارذ كأربق هبعضوم مكحما ىف و ةنسددملا رق

 نموهو ٍبونأن يديسعادكئأو اهبل عام لصالاو لاك ةديرلاعنصو) و كلذ هللاقس رتولا
 وو دع هه29و 980 م 226 - هشة

 هلباعم لافت /ىدبراهل * هعمل 1 ضر برعلا صوص

 تثومص 92 تاه

 لاقو ةفورعم ى 0 لا نا

 أم 5 0 4 5

 لطل اهفعضً و رطملا ا ىمدالالاق لطلادعيوهل قو رابغهنءاكرطقلا راغصلا عادلا

 5 دب بضا اا  ما م 2 2

 د ب تح ٌرحارلا لاق طقطقلا قوفذاذرلاو دادرلامث

 24 وهم 2 بح هم وم ع

 رودشلاقلعم هارق ىلع 35 روجمدلا ةعدلاذا ردع 3 روثنملا طقطقلا تفهناك
774 - 

 مسهلدمل 1 دا ةرالاردب موبدم باحص باص امي دخلا ىفو ةدذادرهتدحاو ةعدلإذاّدرلا لعف

 ل ةاناوج يلع لوقامأو دا لفرط لقد اَذَرلا ضرالا

 اقسم ىداعالاالّشو ى 8 2 ادن دان تالْشنلا قال

 اًددروالباو تالطاَع ن ما ادم تابراع تامفاقو
 ايف

 ٌلالطل دارك 5 للطلا نعت "ىلا لزانم رح - الا لوقك ةرورضلل فذ اذاذردارأ هناذ

 | تامل فيعضلا هب ىعهنأالعطقللا داكتال هنأ ىذا ذرلامرعش حدخ هبشو فذخخ

 ءاوسلاتدرادقو د ذم مول نك اسمادوهىذااذاذراكن وكف ةرمنكسيو لب اولاكح
 220 3 و اق ع و <67 200 5و

 اكوا 1 ادرار ىهف تدرأدقو باعت نءةريسخالا ةدود صو هد صو اهيلعد ره ضرأو

 )00 الامازا يتلا تدرأو مسفاملاس انا اذاذرا ةضملا رار اتا ىدلاسدرو
 و ! 0 7ك 0 0611 ها ّ 0
 لاقو اهبلعد ع ضرأ لاقي نكحإاو ةدوذ سالو ةديه صر لاّشال ىمدالا لاف 3

 ىوء.ةدهد وتو

 ءىحلاو باغذلا ٌةَدورلا (ةمد]) 100 درع موب ىومالا ةلواطمو ةذره ضرأ قاسكلا

 ٌةدوراهلعلو فقاوابيفانولاقب لاذلاب ةدسقم ةطسن ف فرحلادسق اذككروصةمونأ لاك
9 

 واولا نعفاالا نالةناو نيعاملالواواهفلأو فار ءالا نسا ع نععضوم نادر و دوريددارنم

 نارادو ناهاملالتعاتاتعامت نادورشاءارزنصأو ءاسلانءاهبالقنا نمرثك أانمع

 امتا هناو طاراس ءاطك الص اهوندشتعا نملؤق ىلع ميمصلا ىف هعضاوم ف روك دمكاذلكو
 . ةعقبلل مسا هنال ه فرص رت ١
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 رعاشلال اق ريعبلااهبانييو رك هب لطي ةفوصلا «ليأو

 وهلاك ذب :رلا ن م ةديرتناأمنا ةاطرأنبىدعهلماعلا بتكذ نيزعلا دمع مربع ثيدسح فو

 دوركم ساخر مزق كربيد .اهواحتو كبر يرومالا لباعتلالماعتدصامنا نعم

 ىلعولبالا قانعأ قلعت نهعلانمةفوص هل بقو هضرعنملانولوقلا اذه ىلعهمذا
 'ئئّلكو ىودخلاو عفنلا"هلقعمرظتملاو ةراشلا ىوذ نم هنأ اهبهشفاهللئاطالو حداوهلا

 ةديرلجرمهضعيلاقو كيف رخال نانمى أديل 0 رتن امنا اعلا لاقو سَ رذق
 ةددلاةدبراو دارو ملك كلذعجبوةروراقلا ةمامُةدبرلاَو نتنلاركذياو هنفرشالا

 ىامطلادابزلاك رشكأ ةيذأبر مهن وموقتلان ب عمتي ىذاارسشلاوأ

 ك سفن نع بذئالو راد ف ىستنأ كاعامنا لوقي ءاعهلا نمايلا هتكحرتلاسقف هريسف

 ىشعالال وق ةدعلاو معللا ةليلقةدي رةثلديعسوأ

 ظولل ل ا ا لا 7 5 - :

 هبرق ةديرلاو همالكىف طقسلاريثكى !تادنروذن الفو عبرسدب رنمرخو ميمعلاوهاذهو

 أ ع 4 7 2

 1 6-52 تايتكولاه عا ركع دوال ةقانلاوريعيلاو ةاشلات ذى

 نادرو ذيرلاةدحاو تدير لاو ىرهوج | ةقلح جيف قاحنم هنو دبس اكحاك

 .ةفوصلا ىهىلقو ةبمت ابان ةقرحلا ةَدرلاو لعنلارداو باءفدسعو ًاءاكح بالا قانعأ ىف

 ةغبانلا لاك اا اهواي ىتاا غئاصلا ةقرخو ضئاحلا ةق رخةديرلاو نردلابللا
 م 8

 الوهلا ناب غئاصلاةّي 3 نعلب ىمم هلبآق

 ءانذلاب ” قلمةديرأك تن 1ك ىتعنالْولِْوَْلا دعا

2 

0 

007 

 «ءءمومد وع

 دايزاهأ عطا هيذابر #2 ينأى أل انيبتناكو

 ماشهلوقو نارعالا ناز ا م احو هي نهيان اه فطنة

- - 2 

 ناطبلابر سد نسج اهل 0. اان :وسكراندلا قدرت ىنزملا

 نانعلا درتي سنوادع * مين عةرادنبا م , مو
- - 2 

 33 2 82 وو مد

 اهتاثل شح + خلات اور قع 5 همه َتذاذا طا
 2و -

 لاك داوسلا ىو ل ّىلاَتاَد لا ىلارعالا نبا نعبلعث ىورو معللاَو ولا لاق

 4 ميضادل ىذلا محلل ازم_هلان لاو لاق تنمماذا ةقانلا توف نم مصشلايلاىرابتالا نبا

7 0 

 تيس ا نيا ندد سس : 4 1 و ب 2 ب

 (هبرعلاناسل هلا 3



 417 تع“ 7-8 ع . / ,

 ظ (دبر) لاذلا فرح « ءارااولادا لصف 4
 أ 0 سس تت تاتا هنا

 .ع 5 7 و -3 ع 27

 دشناو قارفلاذاوذناوةذواخلانأرك ذو ىعملاادهبتذواخرمشركنأو هلعفلّممَتلعف

 1 5 ع .٠ 00 ا اب 3 0 م ظ

 نيا نع هندواع منع تعطبتنا مهْندْخأ ا ذاوخ جلا هندواَحو « داوخلا نعود: ىوذلا اذا 35

 ىحلاءارغلا مولعمريغتقول قات نأ ىجل اذاوخىلةو هلاهدهعت دانا متو اخ لسقو ىارعالا
 ع ان د 5 0 0000 5 1 21 ا

 ىعامسو روصنمو لاق ةراب رانا دهعش ىآةرانزلاءان دو اخ نالفو مانالا ىف محاذا ذوات

 ل فمع ا 1
 مهذعن تعج د>-او موق امهمعنىو ريال ضوضءءام ىلعالرنن ثلح ناذاو لنا فبرعلا نم :

 ' رتل واتوب رفدروب نأ هانعمو مكمعناو ورتكدرو اوُدواَح ضعبل لوي

 اذانيلاملا نال غلام ٌلكبرش كلذاولعفادافمهمهننورخ" الادروأ ىناثلا مولان اك اذاف

 3 سس جس

 وهو مهدننعدا اوذلنا ىنعم ذهف ىرربغنع مهردصناكو اور ,لذح زنءاملا ىلءاتعم ا

 لماخلاناذوخىفنالفبهذلاقي ومنا مهراَسُح نمىأ ىلارعالا نبا نعمسملا دو نم

 رج نيالا .لذفلا لأ نعرخأ اذا
 9-95 د و ما

 داوم نقتا دوس نمناللخ ## هّنأل دمهنم اًنيساذا
 مر سا م سس

 م ا ا

 ْ ةرحووأ لاك ىضفتاذاهنعذواحو انوُعُماك ا ذادو مدواخ عأو ذئالذئاخ سحر داونلا ىو اذهررحأو لصالاب اذك

 ' «اهناعب لق هنعذواشو# ىيعم ما رطشلا

 الريق عنو ماكس نرش عض بو ذوأا ن١ (( دامها لادلا لصف )
 لصالاب اذك بوث هلوق
 روثلا فصيىشعالادشنأو ذويودةسزاغلا بلص دسعونأ لاق | نام ساندملاو حاصعلاو

 7 طلاخ فاكسا حدنرأ « هتحلب رستدواندهملع عج يرتب اهدحإو مس
 ىتعت» همأ دوسد

 هو لطتسمدوةنعاىش بوه لقو تينئذاذلا (ذود) ةيعمرغلاديهورعاعرولاق

 لاق هراكسا دوج و تحن ار رعت قرشلا ىف لطرر ا د ةمهنس عضوبريعشلا بح لكش ىلع

 و هم 2 قس ىو 9و 2 ساده _ -

 رحااوننقارعلاربانل كولم « انناكىدىذادلا نما رش

 انمعاموكلواو هفل أن اناننضقامتاوهديسنب لاق بسنب سلو بسنلا ظفل ىلعءاج

 لوقتل معلا ىف علما تاي ىدلإ ارق خبل (ذبد) (لمملا“ رلالسف)
 ص #0 و < - ريو بم

 ةفهجتبرلاو هشمىفاو ةلا فلاي رلاو تفخىأ اذبردبر حاد ةلابمديّتديرو هيا هنا

 يراءارقلا ةقاذلا لع قاعي نهعلادبرلاو ل د ىثملاو ]معلا لح رااودنلا

 هوس ويم كن ع 0 و

 قلعت ةنهعلا دير لاوُمَدرْلاهدمس نبا لاه ةديراهتدحاو :لبالاةانعأ قلعت ىتلا نوهعلا



 4 - 5 داي

 نت اي و رح ا اسس

 1:1 يظن علا سو كا رح

 000 آذآ ذ ز 7 702 >7 > 7

 0 (ذوخ) لاذلافرح » ءالنالصف ظ

 ذيذنخ هريسغو ليدل نم مخ لكى بارعالا نبا لسخلا نملدوطل اذيذنمللا لبقو ىميناوه
 ٠ 5 1 3 . 0-0 . ةد-5 6و هر م 0 هه ع ل 5

 ديف ارعاشل اذيدنخلاو ٠ هنملومرغلا ىرتديدنخو * رشد سب دشناو هريغو انك اسصخ

 5 25و م ا هو مد

 ءاضسلا ماتلا ىضسلزيذّندناو هلاتقل ىدّتمءالىذلا ةموملعاصشلا يذلا قاما
- 

 لئابقلاراعشاو برعلا مانايولاعلايذناو . ملل ادسسلاذيذنحلاو عقصملا بيطخلا ذيدنيتاو
 8 ما 1 0 3

 بدلا سثلاربكتس ادن برو ضاق ئاةهقلاءالئا نانو ناسا

 اذ_مببرعلا نمعومملاوروصنموأ لاق ذيذانملا عججبارسانلا نمناسللا ىذبلااذيذّشلناو
 ءو 7 ب

 ةءاذسلاىلا حيرخاذا قلياكاو ناهدحيو نلت :زذلو ىذتخ دقو نامل ونايذ ملا ىنعملا
 ا

 اهد>اولامملا ىذا كا ذكو لاك ىعملااذ_ميذيذتلا عمسأ لولاك نايللا طالبا

20111 

 0 ناسا ةودنخ

 داوود هق م مي 0 ءاعسأ ن نم عمو عن

 تعشلابن + اذيذانخو فرشملا لكلا سأرحاصعلا فو ملا فرسسملا ليوطلا لسبحلا
 ةم و 0 - ع 5<

 دقق ء مجدي دان ميساو اواعت 2 هلوقامأف ةذيذنخاهفا ارطآىلاوطفار طالاق اند

 لاوطلا رامشلا ىهذيذاندناو لاوطلا ةفرشملا ن وكم ىماضغلا لابخاانهذي ذاتك نوكت
 س 0و وم 9

 ةودنللاو كذبة يشم ةصخاش ةفرشم هنم فارطأ ميغلاديذانخو ةذيذنخاهتدحاو ةفرششملا |
 0 ُْ 8و

 ةودنح خدفل ا|ضءىف تدحوولاك ىاريسسلا اهريسفو هيوسساب 1 ثلا لا !

 < 9 "و 5و

 ةوذنخ تدكحو ذيذفللا نماهقتسشي كاذب دعقأ ةهعمءادنارةوذنشو ةود:-اهضعيىفو :

 نك اسلانالنك الاممي سالو واواهدعب ةعو ردك عال ءاللا

 4 5 ص 9

 ضعب ءاكح كلذ عسج ىنتاغل د نر ةودنشو ةوذنج تيكحو ودل كف هيدتعمريغ
-"َ 54 

 7 ساشلامضعلا هي سووا 0

 ءانلنا ودام ا ةملكلا هذه ركذامناو ريظت اهل جرف عامسلاامأو كذا وبس 0

 1 اوما :يثلاىلاةقلاغاةدراَلف 26 وخ ) اهيةتفلتخاهبوسس باك حن الميملاو
 رم و 0

 ةدواَحتواس ىومألا هسلاانوفلاخ ىأ ءاملا ىلا انودواخ نالفو لاشي هفلاخ :ذواذ#و



 (ذنش) 3“ ' لاذلا قرت ل هاه اوءادل الصف -
 ظ و

 لهسلا فتن اهلقو اهباقزالاناساو ضرالا دل فاعطسم تم ايددهلا لثم تام اذوحلاو

 لافو رفضأر ووو بصقو قرو هلكدن ناذوملاناذوحربعسقثيدحىفو ءارذصةرهزاهلو

ق ذاهلا اهعجو اها قروالهطس_-ناصغ اهلةرصئةذاهلاو دوه ة جرت ف
 ىور ىرضزالا لا

 لوقهلمو لاحر ءامسأن اذوحوأو ناذوحو ذا اراصمالا با, ىف طوفحل او رضتلا اذه

 حارخلا نيهتنا دبع, نوحرلا دمع

 دود نع ف .كرطق دوا هنود ركن مقا 006

 9 هرعل اراعشأ قريثكر شتان علت ماللاوفلالا لوخديريغو فذه نا ذو>انأدارأامنا
 سم و و 0 ةه <

 بسنف طلغهنا عمربغف ناءالسديرب 3 مال عشسم ص نم ةمكحم ءالر#> 5 ةئيطخلا لوقك

 < ت- 59و هدو وس

 ناملس عي « لئاذءاضق لكسلسميسنو * ةغبانلا لوشكو دواد|ىهامناوناملسملا عوردلا
 و

 مساهبوةناذوخاهتدحاو ريثك ةافلابرءلاراعشأ قهل-ثمو ةئيططلا طلغاكطلغدق واضدأ

 زامهلا ف نملجرابوةعبدشنأ لجرلا
 طاسنلا ىلعالاوب قرأ « دايز ان وعدأمانأ طاَماوألاناهي ماك « دالملاننا وح تاكوأ

 وم و م تّى5ّ_ 7 ىادووس ءوو

 ىورو دايز ف ايوريغاورو عرولادادصلا 8-0-5 دادصلار عم ارمصم امن

 ًافكالاوهاذهو « طاسلا ىلءالاو ٌقروُأ
 سم ب هزل 2 <

 اذيذخح راد خ بارعالارداون فو ثسللاهلمهأ بيذهتلا (ذذخ) (ةهعملا ءاحللا لصف )

 ديذثلاو هيديناسللا ديدن لجحزو رمذلاريثكلا ناين م ديدصلا هنملاساذا

 اولا لمَ لَ 2 200100 رمد لاق لدعقلا
 مما #ضثة م

 < م و

 دنخ نم ى هن "اكل بلعف نزوذيذنمناهدمسنا دادضالا٠ نموعواضب أى مهل اديزنللاو

--” 2 

 نبفاَعُس لاك ليخلادابجديذانكلاليبقو .لعفلاو ىصخلا للا نموهو هلعف تيما دقو
 ل ا ا ع ا

 الوهو هيصخذيذانخو 30 اوتاساك ندا و ١ مجارملا نم سد قدمع

 معز ىرب نيا لأف دادضالاد نك حرف نات رف ماركو

 هلبقوىنا ذلا ةغباتلل وهو سقدعنءفافخلن تدملا نا ىرهوخلا
 و م وو

 الوبشوةموسوم اريجو « اسس سانلا لذاون نماوعتج
 ذيذتخلا نا ةغللا فرثك الاول اك ىصخ ريغ وكب ذيذنحلا نا ىلعاذهاشتسسلا اذه لعحو لاق



 0 ا لا تام ل ل ا ا يف ا نع كم ل ال ل يصح

 هللا فصوو ع ارلا لاق اسانوابطر هلع بص ص

 ةدجاولارصث احلا دعب ون لاك ءاائمرثكأ اوا ونعلا نال اواوذالا فل ا وهدم سنبالاق

 هغضعغمداهلةرصن”ىطمالاو *« ذاحلاتاذو ىطمأت اوذ « دشنأو يشل ارصمنمةذاح
 - - قسم 5 0

 أ (دوح) 1 لاذلا فرح ب ءالالصف

 ب 3

 هدرض ةريشعلا وأ مولا طغنام ذاحلا ةغلنه مف لحرلا طي تامز سانلا لع نأ ثبدحلا

 ماللاو ملا ةقيرطذاخلاوهدمسنا كذاحو كلا فكل اير عش لاعلاولاملالةاالثم
 ناذاحلاو لاك سرغاارهظنم ديبللا عضوموهو هْنْسمداحو هْنمملاَح لاسقي لاذلا نم ىلعأ

 لاق 0
 ل ا

 رسنلا مداوقلثمناير 03 لس ىنباهياحفاتو

 لاق هريغ ءوناستالا قنات وكت نيدخفل ارهاظ ناني ناذانحلا اولاف
6-9 > - 

 56 هعرخع ةناصعلل دعو 51 ىفانقلا لاندلف د

 _- - - ص م

 دشنأو بناملااذو بنما اذ نمنيذخفلا نمِّنذلا هل عشب ىذااًذاسلا لاك ىنثاررلا
 52 1 6-2 هو

 مقعلا هش مافتمقع 5 لص ىنبا هيدا و

 عقواماعم لاهو داما ذاوحاذاحلا عجو نيذخل اراد نمينذااهملع عقوامذ املا ديزوأ

 محلل "هلة ذا لسا فت نصوم هلوقىف لسو هملع هللا ىلص ىنلا برضو سرغل ارهظ نمدبللا هملع

 نوئمو لالا ل لقى اذا فيك يحرر رول نر لح يلمع هلو هلام تلق الم
 رغنم نات ةعاسىأ ةقانلا ىَّداح ل وامئللا عفن لوقت برعلاديزونأ لابعلا للقلا اني

 0 0 2 01 / و 2
 ةرشك ةنصءاهل ثمرلا ةلننتداي ماظعر هُم قو تدنذاذاو كلذ ل .قراوحاهعضر نوك: نأ

 لبالا ىف عجانوهو لمرلاو لهسلا هّءانمو مظعي ضجر نمذاحلا ةفبتحو ل اكو كولا

 -و عسو و ةوروك

 اعرحأ سماح دارت ع ع اهلاصو عسر لا َبوصَستْااذا

 لبقمن بالاك شحولارقب اهشلأ,ةركم ةذاخلا لدقو بارعالا ناسص
 79و 5و

 نرثلاباهنالرغبراوص #2 ةذاحىذ|حونجن هو

 قرادالان م ادوتب قدرات 27 ةمطخ در نمذاحلارك د نهاعد محا ص لافو

 و
 نودلز زامل اوه لوف ةقروو ةرتتصاهلصأ ىف ءارجةرهز هل عارذلاردق ع تربت بنانا ذوكساو

 ها ”و <

 ّ لسناوهناذوح نملك 1 5 رعاشلا لاق كلدلو عطلا ببطول>لهمسلا تابت نموهوه.لع

 لصالا,. اذك اهلاصو هلوق

 منكم



 ين دونم ” ياا 1

 -ه عا
 ةىذوحالادخأ اذهنمو هفخأاذاحدقلا عئاصلاذوحأ لاقي و اهنكسأ - أ ىأ هند صقذوخأ

 دسالاه هرومأق فمات احلا شمكتملا

 ايوقلا هنسم نع قب ع عناصلا هدو أنما حرقكوهف

 رمشملالاجرلا نمد واو ءيمئاتمهلعذ كيال ىذلا اهلر هال زوسالا ىفرمشملا ُىَدَوْسألاَو

 تاطح ْن نارغلاق
 #2 ا

 لفك الوفاق وفكلا ش .ئاطال » هعصان كلا نمد نوح فق

 رعفصت كاعد دحىفو ع وبلغيىذلاىدوحالاو لكلا لفكلابدب رب

 فلاي وم ىف شمكتنملاداحا ىذ وحلا هدو ميسان :وح هللا ناك امس.نعهللا ىذر

 واولاب ءاجبلغىأذاكتساو ناطيشلا هلعذوّساو هيلغاذوح ذو هذاحو رومالا قامسل

 لون لصالا ىلعهيملكي نأزو هلكب املا اذ هو بوصت ساو حورس هاج اك ها صأ ىلع

 ماى لانعتهلوقو .مهدنعدرطمسادقوهو بوكس او ب احتساو بوص ساو باصّتس سا برعلا

 ةيرقفةثالثنمامثدخلا فو مكتدوم لع لوتسنو كرومأ لع بلغن لأى مكلع دون

 هيلا مغاوحو مهيلع لوتس اىأ ناطمشلا م,يلعذودصسا ذقوالا ةالصلا مببق مانتنال ودبل و

 ||| لاقتساوحن اهتاوخا نعٌةحراخ ل العارع_غن مل بالا ىلءءاجامدسحأ ةظفللاهذهو لاف

 ”01 ا! ناقل ناك ماوذا موو مس (لامعتس ا نماوعتتما حنا لاق ماقتساو

 هو نمريغاملوصأ ع كلذ نوكملاهضعمهججارخا ىلع مهعابجنا هسف ضراعنكل هيانذؤم
 مهيولت ىلع باغلاتفناطيسُملا ميلعذوهسا ىلا عت هلوق بل هثرسفدقو ناعمساو ما ةّتساك

 رد قو كلعذوصسفإلا رافكلاهينودطاخ نقفانملا نعةباكح لو زعهللالاقو

 ٌراجلاّداو مكلذالاوملاهكلع لوتس لأ مكءاعذوحتسن لأ ىنعمقصاوبأل اكو نينمؤملا
 دشنأو اهزاحلاذكو لاا

 24و 70و

 وُ لاف نغ اسأل عحرخذوعتسانوبو علا لاو لاق * ىذوح و نه دوك *

 هلوقهنمو لاملاداشاو درهما اعز وولل سس رح اهدا لا مو هلم الا لقا

 بنذلا هيلع عقوامت ا ذاخاو رهظلا في فش ىذا فيفملا نوما سابنلا طبغأث ددحلا ىف

 قو ناسنالا نمنملا ةقيرطذاسلا لص ًاولاملا نملاخلا تف فخ ل قو ,نيديتفل ارايدأ نم

 « ثيدحما



 ا4 0 (رح) 7 لائلافرب ه هحالمت
 لاقف رؤي |نوددهنمرأت وذتحءاذحناو

 ود ضو

 لوعفشلاءلذكلا له نَضْدا 1 ىلوُسَمَذْحْنم كرا 23 لبسَقلا حا ىربأت

 ءادع ناك اذال خلا ناكاذو 22000 قنا ىنعمو

 وى 2 ١9<

 ىلا ةقانلا اهب. شىلوشفهلوقو ربؤت[ناواهحنا اور روتامات بونملا ىلبا لاق هنف طئاح

 نمئربأت ضدصملاو لاك :جالخلا مصحوب رلا رت زيا ولاق همر ااه لوُسَنف مل

 0 ا امد لق ع 0 0

8 2 

 زوحاهزاك ايدشاقو مااا حذو ياسو ديدشلايسلا اواو 8

4 12 0 

 هسفن ف عانسما ىذو>هلوق عمنا, لعُت هرسسف 0 هلو نهذوك تببلاادهىورو

 ةالصلا ثددح ىو *« ىزوح هلو نهرو فورملاوانهعالا اذهف رع الوهدسن ا لاك

 اهعجواهزاحاذااهذوحي ليالا ذاح نما بلع ظفاح ىأنمّوموهف اماكفلا هبلقاهلغَرْفْنُك
 عم

 حدك لاك عيزسدوحأ راو اهقوسل

 اًدو> اماعتلادرط اد 1 مىداع“ 010 احا ذانحتالضنلا قال
- 

 3و ب رنا مز تكفا ءوق نر ا ايدشاوبالاعلالا

 ةاطق 0 و 00

 برغتف 2 آلا ىهاخ « .اًمهلعْتَلقَتد اند 1
 ه2 مد» و

 انذوحا ةراطلا نم رام انشا لمت سعد 37 رخال اقو

 دثنأو لالثال فرع ىقلا يل 00

 0 ل ع و ورع هد ا
 بلاعذلامضنا اذا ذوحأو *« ثيلاذتاجاملا ىلعنوك ادقل

 هن 0 7 ٍ .٠

 ٍباششلا لوذاضيأب لاعذلاو لاق اهل عرسأ ىهفتمضن ا اذا ىهو امديءاوطنا اهمامضنا لاق

 اهلادمضديوثذوحأو هاوحاذا اذكى عذوصتسا لاقي هنمو همضوهعجاذا كاَدّدوح,لاقبو
 انتأواراج ف صيد. كلاف

 ”ه» ع همم <

 لا اوطح روع ىلعاشدروأو 0 اهيدناجْذوحأو تعا اذا

 امداجو زوم مكح موهضم ذو أو اوما حو علا, ىنعوئتاهتمهتفرلو اهمضوعيلاق |



 (دنح) 2 لاذاافرح « ءاحلالصف 1
 سس هم

 يق 0

 اناتاواراج ف صب حاسعلا لاق هقارشاورملا ةدشدنملاو قرت ىأذنت

0 1 

 أ رن اءذنحنماشرو 2 اما تاكفضلا اماذا تح

 و ءو همم

 انأو عع حد لاك قرح رح ىأ ةغئاسملا ىلع ديجي ذانحو هةقرحأى ؟سمكلا هدنحلاقو

 0 سا كام م هب و همي سس «ءءود)9و

 دهقشم ىداعالا الشو ىنم #2 اذنحماًذانح تال لا قال "ل
 - و

 قلاوأ ١ اطرور هزيل الر نا كرات هقركمو هند ارح ىأ

 0000 و 5 1 4

 ءارفلا قرعتل ضءبىعاهضعب لال ااهيلع تنقل اذاُدنَ لمملاو قرعم هبالداتملا هج

 ىأدنحاف ترقساذا لمقو دسنلارثك ًوءاملا لقألوقي سف[ عيذنحاف ترقساذا لاقي

 0033 عاولاف فئالا عطقيد حا بيذهتلا فو ءامل_لقهسفتصىأ كا ار

 قرعأو سخن عجدنأ ذانحالا ف ءا رفلا هلاتامركحن أ ثدهلا اأن ا ىرذنملاركذو سُفخأ
 وو 204 ١-5 ه١ ىهءذو 00010

 ها نعرثك اذا ىهمبو ىدمو سنودن بارش *ىبارعالا نبا قا رعالاو سافخالا فرعو

 تره اذا للا ذانح نمل لصأ مهلاو أل اكو ءارغلا هلاق امدضاذهولاق ءاملاب

 د اءوم ه -<2ت-و سو يود وو دم <ىو

 امم ررفلا قرعتل 5 ةّيسوأ ةسجل الخالات ىح لج قوف لجاهلع :رهاظي نأ هذانح .ولاق

 هناثد دللا ضعد فو ىرحاذااديدشاسفنت لافتا ك اهرتُم ءلاجرخع لالملا كل

 نسكلاثيدح فو : هانركذامؤهو ليخلاذانح مداد أ ثيهلاونأ ”قودم ا دوت شفا
2 0 

 ه 9؟:وه مص

 هضعن نم عرش همركل ا دنحو ىوشملارظنتت و ى رق !تلعىأ اهنا وشباهذ نح لبق تلت
 ةمهوم و هم ب و ه مضض سداموس 5 0

 نآوغو ادن هز نحا سرفلا تتح و سةخاكب ارم 41 رول و ءاملالقأ ًادنحيهاذنحو

 وص هو

 ناو ذو ذونحوهف اهتت قرعبلس مشلا قلالخلا هلع هايم نيطوشوأ ااطوسرطم

 د و هد -_-

 000 2 00 ءاحلا محب 0 ا؟ليققرعيإ

 ىتح ءاوهلا فق لعو ءاقسلا فن ةحاذافاراحو لمت ناكو ذسنح “املا كلذا لاس بارعالا
 2 00 سىس و -

 ةئيرق ةيرقإسوه.لعهتلا لصهتنا لوسر ان دنس ردم ضارعا ىو باطوبدعمررلاهيرضت

 م ع 0 9.02

 لكلا فصيزاجرلا ضعبلتنكسلانيادشنأو ذنحاهالاقيريثكل خايف ةيوبنلاة مر دملانم



 0 (ٌدنح) لاذ فرح . ءالالصق

 عم نما اه رج نا هين اّيَص نمال مع ديعا وا سير الاقو ثامنا ءاثنملدبهلا نأ

 (ذنح]) ىذامهلاكرلا ةدش ةىذاجلا (ذح) مدهتد قو وع رتل فاقع وذحالا ةدعلا ْ

 0 9و مر هز #ثةو”- و و < جسهمصض | يوم

 فضو ةفصلا هذه ىلع "ىوشمدنح ماو هطعسىلقو طقفهاوشا دنح هدنح هريغو ىدسملا ذنح

 ىورو ىوشمذونحم لاق دشح ل ءاقزب رعلاليزختلا قو دك ردسملاب

 ليقامنسح ا اذهولاك ىو.ثدقوهؤامر طقب ىذلاوهلاك ذ.نح لعب ءاشي لو زعاوقفأ

 وهو فور عمة. املا لهأ ل عف نموهو لاك همن غض رالا قد َترهس امدح ملا هي

 ا ءاملا ديل ارهش لاه و خوبطم .و بط لبقأك يت لتصل قوما

 ضملا ءاوشلا نم ذينحلاديزوبأ لاق 2 هلساوعذ تملا هنرك اياذا #* يامال

 هدد اكرر طش ىحفاذرلابى وشم ىأ ذسنح ل: ةفرعن ا لاقو رانلا قوسد تاووهو|

 ىتحرانلابةفوضرملا ةراجا هقوف تسل دقىذلا ذونحما ءاوّشلاو ءانوشاذارانلاو س مثلا

 ىوشدقو هوامرطش ىذدلاراخلا ءاو ثلا نمذينحلار ع اهتحم ىّرتسف اديدش ءاوشناى هوس :
 و- سذو-

 هعافترا ن وكيل واقف ةراجلا ميعَص هليصللاو ءاصع عطق.فذخؤي ىذا للا نمذنملا لبقو

 و 5<

 52 ا

 !ولصالاب ضاس اذ

 تحج هنم طقاس 6 6

 4 يكلم ما و ل تندأواشلا ثرغ تطلع

 عا

 ةاجناةراخلا ىلع معللا ىوشد نأ ذا قو هيت داش نم مظعلا نمل ريد قرسسلا ةناكس

 و -هو
 معللا نمةعطق لكعم قلي واه ركىفاهلعح متاهطقمف ةاشلا ذأ, نأذشملالدقو دنت وشو

2000-6 

 نس ءركلل لسان وكلءام وأ ضماحن بن ملحة هركملا فل عجاعرو هفضرس ,ثركلاف

 اهحرت مث ةعاساهيطغنوةر سلا يشكل قلبها رح دقو لالجا هع

 ب مىدلا ءاوّسلاذينللا لبقو ةماعىوشملا ددنملا لسقو يا

 ل 5 هيد و 7 ا

 رايي وود و وع هم «5- يا

 هنأ ىأ هاذ نارك "ل 1 2: أ

 1 ايي 1 5 ه< و 2

 سلا و ذيلح رهو اهضت قام ةراجخ ا هقوفتاعخ وامي وش ىأ ادنحاهدنجاةاثلات تذنخأو
2 

 دس ددسا

 (هيرعلاثاسأ 2 9



 (دبْح) ' لاذدلا فرخ هه ءاحلالضُو ٠

 تم يكل ٠ روم

 أ نعل ديك عطقلا ذى انم يطا ىو وديراهىلادتقالا بصف ىأ "اقلك - لوضأ هيلع

 م ْ ' 0 ا وغلا نع يع دخان ماشا رولسك

 ا 8 ىه

 ا ا ا را ذافنلاة غبر سة فضح ءادحةجاحو ةضامءاذخةَعَرصَو

 حامرطلا ل اكو ةركش روما. ى أح نولطحانتكخَو
- 8 

 5 25 # بد -هو <33 و

 اهمارباواررشابيل ىف #2 مراد ٌدحلارومألا ىرقي

 | و دل بقوم م تأ لاع د أ ىهس بَلعْلاو كرطرالا ةبرااذاملقاهي رقد ىأ

 حاملا لاق قتل لوا ضلاار ءففخ د خ أ مهسو |

 و ه2 و

 | راغالخ 2 و « اراصالا قيستاذحدر 1

 7 0 را م ادحألا را قيما راجعالا لما ىئالاء عي

 ناعقملا لق: راقعملا 00 ركح مان دوف رخآ نم فذ خاملماكلا ند وهدد سس بأ

 ا 0 ]اقلاثاس !ىرهزالاهدازو ىفذسلاا,تفلل كل ذو نم ىلاهلقنو اغسل نلعافسموأ

 ةشضاقلا تيقب و ناعهنم فذ حدقثااثلاونامات نآزحمرخاو نلعافتمءازسأ هنالئهزدض

 "قاضلوقكن عفوا نلحق تاعف اهم ا

 1 ا . ابباضو ةانقلاك نيكل ليي انكا اي 0
9000 

 راو ءارسلا لعاشأو * اذا 0 ور هلوقكو نيب را
 وى < 9 هم <

 نبالاق ا رس عطل مقاول افهديسئيالاق ءاذدةدسضقلاو فيفختءابلاو لصال وهو
 سل ءعو6ل اهم ميسم ها قحالاك

 كلذك ناكلاذا داء حو هؤانفوهؤاضقنا عرساو لقءزملارخآ عاما الذ هن وج

 | تانج راتب سالاو اسعادح ةدصقو ىسهن قلعت .الئذلا ٍمشلادَجنالاَو

 ٍ . لاق قحلااه+ عطتشي ىلا ةديدشلا ةركنملا نيهلاءاذ1اواهتدوحل
 عز هددد ءءء 2-7

 ا اهراصملا (روثألا قالا تداكلاوحا ها هنأ معي ءادجاهدي

 ةعرساهحاص فاح ىتلاءاذسملانملا ىرهوملا . هلثمرتل ىذلاركنملا ميظعلا ىرصملا نهالا

 لصّوملاذاءارغلا نعاًدجوءاذحمحرو ةايلصلاربعلا دجاهدج هنا ىلا بهذي ماها نمو

 قع لع 52 و و 0 يخرب 14 يا نا قى من # 

 نرقىرغزالالاقو دس هد ا ذو ا -_بنرقو ةريصقةدحدحو او

 دع 6 ا ل نبا مس ع ىو هم

 :بوقعي معرو هبقروتفالذاحدح س جو تاع لثم فيفا حالا, نمّدخأعيرسؤاحدح

 ثا



 ا 1

 0: ا اكذذآ]1]1] 7 ز] + 1 ز>7ز1ة20ز0 0 0 ز>ز> | |ز ||

 ٠ «مذبخ)' © لاذ فرح ب .ءادلالصت“ 1

 افلا واذوبح نمفآ ؟ىعمنرسو عفءابلا ديد ثتباذكو اذك اذنَح مهلوقامأو

 ىنك هانرك ذدقو لسا ل اخجل عافاذوو 9 م 1 زا بح سس اولعفةقشملاىاذنح و لصفلا
 أ هاء 3024

 اعطقهعطقا دلك مدح لصأتتملا عطل (ذذحإ) م تامل

 ةدملاو الصاتسسم لوشن ا ريغ نماعب رساعطقدعا هقديردنبلافو الما ماع ل

 0 ةذلغل او ةزخلاكمحللا نم ةعطقلا
 ذآ 0 8و < 5 ف 3: -

 م و 1

 2310 كا

 2 < ع د >2 23 .
 لاق ةفق>ءادح هك ودحاربعيو ايلا ةيعللاو بندلا

 دات عبرا توملا نماوماغت 2 مها دحر وك الا ىلع تعشو

 جباري يطا
 تف لبقو اهشيرةهلقوا اهمدرصقل كاذب, تغصو اذ ةاطقو نذل ارعش فشخ دحأ سرفو

 دئاسدلانإ تبن قلاقف مانا بنانا تين فدل اهناريطة عرسو ْ

 : ل 034 #< ه2 8 هد

 نم ىتباملثمالا اهنم قلوب د ةباصلا ةيابصالا اهتم قدلفءادحت لوو معمل

 ةنم رسلا ىهءادح تلو ىرهزالا لاق رابدالا ةعيرسى أ اذ تلو هلوق عمو دحالا بنل

 فصي ةغبانلا لاك اهتفش ع ماه ذرصقلءاذح ةاطقللليقدنمو اه رح [مطقنأ دق لا اكيتلا

 بع ةطواهتمرصلا قءاملل ةريدم اكسل قمع ذح 3 .. :اطقلا

 تاويل شا ملكا فيرست أبنا لانه مولا

 هللعذالو د اكلذ نم مسسال اوبن از بهشلا اراجو ىشاهم قلعت ال يا

 1 5 مك ا
 قدزرفا الاف اهقفح دنلا عسب رسدح !ىلل-رو لعفري* نمدب_> الاردصهددحلا ىرقزالا

 مدس و

 ىرازفلا ةريص نر عوج

 صرخت لك أل اهو * تم او ق ارعلايَ يع
 يس اوك كر 52

 صرملاديدح ان راز 0 35 هيدفاروقار لا تغطأ“

 هتجال صيمقلا ىلا فاضافدنل اذ ًاذار نأ ضتسقلا ديد أهلوقو دا ةعرسو لولغلاب هينصل

 ىقفلقدتو ةريبهن برع تبلا قّوعهملا ىرازفلا ىربنا لاك هك لاقل

 هلعش ىلاعملا ليث نعدلاريصقهنأ دير عوطقملاد- الانا اوهوىئره وحلا هرك ذامررغذحالا

 هللا ناوضر“ ىكعشس د فو قا ارعلا ونا هسفص هذه ع نا تحلو همن دارعشال ى ءلاذحالاك

 لضالاءادك ملا هسعتهلوق

 سومأقلا
 اهيل اذلفةزح هيفكنت

 زمغلاهيرش ىنكبوءاوشلا نم

 عليم ما



 (دبح) ٠ لاذ فرح ه« ءاماو يلا لضف 1

 ةقانللا مس !نوكي ناوبرقلا ةةصنوك,ن ا زودنا ىنمرافلا معز ومديسنءا لاك . ثائكتسالا
 / 2 0 ع 5 20110

 عج لبقمنبارعشق ىدالكلاو يارعالان با هيو داجوا اميمة داج مكس ل

 وهو ةبلصلا ةقانلا ىهو يذلا

 ام نوع ”ىدالحلاى دبا #* هطّرفبأمهمق سقاونلا توص حارشف هطرشامهلوق

 دقو هني ىأريخ لكبذلصّلهناو لطل اراغصمب ةفتح ولأ صخو روشل اراغص ىذالحلاو هلوقو هيرشامسوماَقلا

 3 . 0 2 . د د ٠ >1 6 0 هاانيضغدام أف عدأم

 ةعيسلامدخ ىذالتا هرمغ لاهو ذل مهدحاو عانصلا ٌىذالكا ورغوأأ لادلا فمدقت : ا

 رعاشلا لاف" بهذرلاذولُجاو فئاطلابةبقعن اذّنسو مهلئاغل ىذالج مهلعجو
 7 دةودمدءو ومر

 ىذالاهنمّتلمد# سدح 5 اذيحاذح ادب الأ

 اذَولْجاو لسلام اذا 5 هباسأ در اذحابو

 | الدالي ودسلاو ريسلا ف ةعرسلاو ءاضلاذاوملجالاو دولا

 ةالؤفصي حامعلا لاق عب ريسلاربسلا نسيدشلا يذلا بهل

 طاورتبالاو ريسلا ىذاؤاحالا ىمصالا .ديدشابب سيريس لوقب « ذاهب ساو سلا

 ْآ 00 1 عارسالاوهءارعالا نبا لاقو ٠ ةعرسلا قءاضملا

 ةققرش :رُثددح ىفو رطملا دوا حا هنمو لبالاريسنموهو ةعرسلا عممادىأ اذاولجاريسلا

 5 نم عفن 0 ير ةعاطقن اوهرخأتتقودتماىأر طماذ ولحاو

 لك: نم عفترملا5 دينا هدشا ءابلا تب ةَدمْل وقنةماعلاو ٍبوقعي لاه ةمقلاكرادتساو

 لكلا ديو .عاركءاكح عفت ص ذبنح ناكمو رادتساو ضرالا نمالعامةذ ياو ئن
 ةنحلاةفصوثيد“ا قو .ىلرعالان ا نعةبقلا دينا نسوا ارانلس لوقت

 '00 تيدا كارغألا ةبل اله نمموتابك ب: ضف لقاك نم ذا تاهو

 الآف .لعيرةمنك ىذوطاونأ (ذوج) اضنأ كاذب هرسفوُؤلَول نم ذبانجاهيف رخ [ثِب اسنح

 هيرو 5 ىذوُث اونا دّحدقو

 3 فربلا ىونكت - 8

 "لمهملا لادلاء ىدوملا اوبأهنا مدقتدقو

 لاف. ءابلاو لاذااوءاملا يف ةجرتلاهذهىرهزالا ركذ (دبح) .(ةلمه "احا لصف

 امأو



 1 (درج) ْ

 «-موم هو د دموم )و -* »وم

 نمةطرحلاةدسعوأ : رد ىهو ل قثودعوطو اذا بودي سرفلا تدي بدير

 ءطبعم طالتخالاةةشو 160 قردقلا بر قلاوهولاك دير سرقو لش تارس
5 1 0 , 1 31 9 
 دشسلاو هعافتراو ضرالا نمكينسلا برق ىفاضد ادب رحنا نوكم ولاق هبلحرو هيديةراحأ

 ميه نمد

 داحلا ىرتب دابا كفاك 500 اوأخرملاو رك تنك

 مداد الاوان الا مول كب #* ىدرأو كادياهنودّتَري رب
 5 مودمد

 ءاسنلا نم كوربلاىرإب الانيا همأح وزنتىذلاد نر اوذبر ع اوهو ةمادلا لفتة رار

 مواموع) وىرغزالا لاك ذر اهنباللاقي ورشا جوز نملردمبااهلواجوز حزنت قل

 عجلباو ةفلخ اولات اممدخاو ريغ ىلعد جاسم عجبا وىعالاراغلاُدلخسا (ذلج) ةديرظا

 دود بكلام اذأج عبملاو ضرالا نميلصاموهل #قو ةراجخلااذيحلا 3 ضخم

 ءادلحو طادجو ضرالا نمءاطلج نارعالا ارداوىف ىرهزالا ةدرطمةريخالا 2-6

 ناكملا ةيذلخا لص نبا ةءايزخلا ىهو ىذالجاهعجبو ةظيلغلا ض رالاة:اذلساو ناد

 ةيذالخلاو ًايش تيم ال داقن (لقو لبالا ف اغخا عطقي ادسج عفترملابفقلا نم ظيلغلا نيكشنا|

 ئحارلا لاه الغلا ديدشلا بالا نم مضلاءىذل,باورخخلا ىذّثدساو ا

 افصدمأ تناك رجأ #23 الج ةندك اًذاهل ىوص
2” 
- 

 ةمقلغلا# كاذنم تشم ىذلج والاول ةديدشتب وق دلجةقانو
 و هز 52 < 25 96 , هم < م :

 موكلع ليلا ناناك ةن لح 5 اوطنسا موقلا وأي ىيقيلُتله

 لاق ةديدشلاة قاتلاموكلعلاو ءاضعملا »املا ل ضقلاو ةكملمةهظعةرذص ل مقل ناثأو
3-2 0 1 

 ةداسنب ا ل اوقاماف ديد اح

 ابحليصف ترم مادام #* يذل ارق يرش

 تد يدعو

 3 انكر اجددقو د

 فاسو »املا !مضيضو لالا درت اثم ابَرَكلا*1لودنلارس د عيد ورولا نمبر

 أوسم نبل فئاطلا نمس رقيبجوعو ناذلح نم لبسأ مهلوقو ةعيكولا ةظيلغلا نسارفلا نم

 ترقو ىدل>- شجو ئذاجريسو نار را فالولبالاروك ذ ذفنوي الكلا هفرعيلو دي زول

 اذك خلا ذنرحلاو هلوق

 سودهاقل !ىفىدلإو لصالاب

 يعم ها ءاهلابةدسن ردا

 طضازكحو املا هلوق

 . فو مار فد ل صالاب
 د هر شو س ومالا

 عشب ومال نوكسو ميلا

 ما اضدأ فتككو ميجا

0 

 ىلا عفت فتلا نمهلوق

 حرش ىف ىذااولصالاءاذك
 عفترملا سل سوماقلا
 يعم ما ادح



 كلا شعب ظلغ مدوهلوق
 اذكسًأ,درنوكشهلوق

 اطقسهسفلعلو لصالاب
 سرفلار قع. لصالاو
 ةسقفف كاد عموريعبلاو

 هتلابذ دوعن 0 رلا
 ندعم ما رتسدلا

 ليلا .كئاقرع ه بديلا 0000
  ءاس صصص جمع د

 | ١ 35 8م 7
 ْإ سرفلا نوقرع فث دحام لكك ير متل ادرك دمسعولأ (جفرج ]) دورملا فرطذجماوذحلا لاق

 1 وأ رهاظنمسعكلا ضرع نوكيو صصع اكن اوديزت نمددادلا بوقرعف حاسما فو

 هرقعي ىتحو)_جر نم هَسثعُتفو هرفاح ضرع ىف سرفلاذخأب مرو درسا لم نبا لاهو . نطاب
 بوقرعلا لضفمف ذخأنءادذرلابارعالارداوؤىفو هذي ريعبلاو رقع ظملغمدو

 6-2 ِِء 27011 ا ع
 ذر اهدس نبا هيشم ويل ىايدرن وكشفاظلغامتما رخآ هبوقرعاربسفاطبشع هنمى :وكن و

 ىحوذوتتبادو ةهعلالاذلا لصالاو ”لمهملالادلا ىف مدع 9 دقت دقوةيادلا عاوقف ذخًاءاد

 ْ لطفا ظ ل كؤوافلا نمش ارك دا! لقو راقلا نم ,رذلاذرخاو نيلجرلاذ رح رو مع

 ها مهل ع 4 0 قو 0 ريع دما

 ١ نادرحماو رافلا نمبرضدرتلا حاملا نادر عجلاو داوسوب:ذفردك اعوربلانم

 بتعلطادا عجاسلا لاق كلَ لول اف ىعمصالاىلا اه اع :وةقددح وب أ اهاكحاك اردازاخلا,”هلخ رخآ

 لل هو ل هس 8 56 و هت رو 2#

 | لق فول مس عواطدعب ظسشلا تاررخاى نيئاركنا عواطو ناذّرج ءادشلك + تانارخلا

 ||| ىمصالا هاورلاك نيته ناذ رح الاعد سو هيلعمتثا ىبصهتتا ل اوسرن أ اوعزولات ىرهصلا

 ناد «رخ مأ نه »ولا مهبمقفنجبرلا هع أن ةعس رز نعم دمل ١ لها راك معن كأن عفان نع

 نالبق راكرتلا نم عونوهوت اذ مارك ثيدسل ا فو سيكل ىهف تفجاذافابطر
 نمةَدربضرأو ةسرافلابزافلاثونعيناشوملا ةقوكلابىمس ىذلاوهو راغلا هتحت عقب خخ

 .ضس هه 0 م د ا

 ٌ لحرو نيبسحلا لي امهنطامو سرفلا هل رهاظ ىف نابصعت اذر 2 اونا درب تاذىذرجلا

 نيم وخ 0 د ودب سو و همس و

 وم ورعولأ هكنخ و مذخو هش دودكلدورهدلا هذرحفارعالا نبا رومالأ برجشد ةاددزد

 ه5 هو ووم م9

 ماذر جاو مهدبع قعداحو# تار ءالانيادشنأ هرطضاو هدا ؛وشلا ىلاهذرحأو سرنا ودرج

 رعاشلال اق ىلأىأ

 092 3 >< 32 ساب مع 8ع ع

 ىذاحنا قهارملا عيبتسي 2 ذا ةيجنضوع اب يك

 5 ا ا 2#

 ىلاًاءلخ ةراصصهدرف ارحل جرو هلعدارك ا الوثحالب ال ساو هوفعن مءاحام ه.فاعو

 ةزعرشك لاك .هلونن نمىلا الف هلاميهذ قئااؤهلءفو  مهاوس
 ب م نم” ”و م تست” 5<

 ميسي لع 5 هءاوعّناك لامع ثفلأو

 ديرد



 ةضفلاتاذاذحو تاضارقلاتاذاذلاو يما حدا و ذاذخا]

 ذاذ_حلاريثكلا ديد, باقي ونلاو ذوذحم ذيذ حقي وسو قرسفلاذاذ فاو اهعطق |[:

 وأقيوس نم ةيرشدارأ هتجاح فودغي نأ لق ةذيذَحّلك أ ًايناك هنا سأ أن عكورو شنو ]

 لعن دحهنمو :تايطاذاييضونسطتو فرو سكن ىانجاهنالت ليد ]
 نيحاذيذَج برش املعت ير رج الاهثيدحو اذيدمدوْم نمذخأبن ا كاكملا افون سمأ هنا |

 ظ دشنأو لحستو ركتاهنالذاذجما راسا و رطفأ ا

 دسودضا عدت ا دح ل 2 نددحو 5 . نحاسملاذاذكا قوف تفرض امكص #*ا

 فارعالا نبا اهيلا عرسأ هنادارأ ةناملصلاريعبلا_جاهّذجةيذاكملا نيسِلا ىلعمدقي ىذا ف ظ

 ناناتقنولا هادو رمان حت فاسدقو تاق «' دبكأو للا وشو دورملا فرطدسحما 1

 دنع نون ينسحتفلل فعتو 5

 هلل (ةذح) 2 لاذلافرح * مملالصف

 : يانج سدح تس 7 5<

 ءاحلاو 000 ءاذحوجوءارد ملا لاك عاطقنالاذاذصتالاو عوطةمريغدبعوأ

 د _-ٍ و

 ىأعطقلادَحما 1 نيذح مولاق ”ءناثيوحلا ىو لصّو ملاذا كلذون ادودم

 اماطحىأ اذاذ مهلعف- هنمةرمسكملا عطقلا ذا ذحلاو عطقملاذاَدُخاَو التق مهولصأتسا

 ماطُا لثموهف اذا مهلع لوقف ءارفلا لافو زيزعلا عما ندوهوذيذح عجسوهلدقو
 ىلا ثمن زامثيدح فو فافشو ف يضخ لثميذج عجب وهاذا ذجاهأرق نمو تالا

 لوصأ ههجو هللا م رك ىلع ثيدح فو نساعد اكو اعطقىأ اذاذحأ هن 220

 دلاكريم الادنلاناف وزغلا نع مهدعاشت و هنا ًاروصق ن عدي نك ةع وطقم ى أذ دم

 راغصلا ةضفلا عطقو لاق ٌةَداَذحةدحاولا 3 امعطقذأذ دا ثيللا "يامهملاءانللاب ىو ربو

 ل -

 اعطق عطش: ىأ 4 هتاهنالاظءلغلا قي وسلا نملمتةشيشجةذيذكاوو ةدوسلا ةذيِذْخاو

 87 سس

 - تع يقوم سم قوم -

 كاسعتلل | نعهمرصاذادح واذا جوا دج دج ل# دادي هعطقادج هذي ىعرالا

 باشلا نم هملعامىأحاصصلا فو هرتسببوأ هلعامىأ عازتمسلل ةذج هسيلعامو

 ُ :رياسلامهلاشمأن مو نادك ودنازح ةصيباولا ىلا را ناكر نادل مسالا

 2 اميل يب

 ءاسنركذيىدعلالاقو ةجسدا دزنلا مف لنملا فرط تحسم تاك ١ اذا ءانسحلا

 وبوس سرب جيراوتج ب

 همجعطقملا ذاذملاو هلوق
 سوماقلا ىف ةشئلثم

 ميحد ما

 ملا فاسد ةوتلاق هلوق

 داما نيفكلا دّقعو

 دوزتإ جر اذكعأ

 ىجضم مأ



 (ذذخ) | لا ملا ءاتلال صم. 0
 . ستصل

 ١ ةد دم و * س2 < «5 -

ا فنيءاتلا ىدحا مغداخَذدَع ن٠ ه:لعتفاوهوتدذءالو تمل ْئرقو ذخايبدخأ
 لاق ىرخال

 هانلا ف مغدتال ةزمسهلاو ةزمهاهءافنالذ ماذا نملاعتفالا نافع ىفذخ أ نم 5

 رثك املمثءاتلا لادياوةزمهلا نيملتدعدوب دابا الاذخالا ن هلاعتفالاذاعالا ىرهوخلا لاق

 ود ى مس مس |

 5 لهو لاق ديد ءاولاقل عي لعق هتماونبفةلصأءانتلان اا اومهو لاعتفال اظلم هلامعتسا

 فورعملادلبلا ميملاو"اتلارسكي دمرت (نت) ىرهوللالافامف الخ ل عدس رعلا
 ىو 65 9-_-

 ذم هدحاو عامتالاو مدخن اذ سالتلا (ذ-1) ناسارخج
 م 291ه ه هع 0

 برشا ذا ذا عدا جلعنلا اوبرمُلا فبابعلا نامل هريعوش للا (داج) (ميجارسف)

 : 55 < هو ه6 ييو2 عب

 ' مابهلا هلولا ناجهلا برش #2 مادملا فقرقىفذئاجو د ماعطلا ىلعموعلا س ريشالم

 ا ع اهنطر لش قمن رافذف تدق فر 0 د ا

 هيخاض نعارواقما مهدح أ سنل جنا لاك لاهو ءوشد كلذ دلو هدسسن الق هنع

 رع م دس 2670 ذو هم سام ع

 إ ديت -ربذاجو منان بذ هجم ندح لوقت ادحاوافرصت نافرصت اعجب امهاكلذو

 ص 9<

 نكمل هتلعفول كن الدال ذدسف همحاصا ا ياي ةدتسا امش 0 تلع>نافداحوهفادسح

 (فرضتنعامهدحا ة.زملابرثوت لوادي لاما َتْفقواذافرخ الا نملاهل ا هذ م.دعسأ ايهدحا

 ناوية ثلا ف مهلوةوحن كلذو هبحاصلالصاصَتامهءو ا ناك هيفدواسيلفهبحاص

 اذكاردصمن الدجتالو قى ىناردمالدوجوكا ذ ىلع ليلدلاوكأ نع بول قمنا نب

 أ ىتلاردصن اك مدان ٌبحتاو احنا نبال ااهغاء شف اذه نم سلف نيل اماق صال لا

 1 ري.غماعطيلا مكل ن ذوي نأ الا ىلاعتومنا هسدتنا لاك ىنأي ا نعول ةمهنا لع لعفلا لصأوه

 ١ : و ل 4 0 00 +4 55

 سصعالا ناك ن اف نئالاوهواردصمن ال قىحدقد زانأنأريسغ هك | ارداو هغؤلبىآ هانانب رظان

 مضض » "هو 6373

 (خنج) فقورغص در © بنعلا د بجو ناهواستم ناب واستمنالصأ اذا امهف كاذك

 ما - و ت< 7

 حرس امذاذ !اوذاذ اوه 2 00 هلا تذدح ل ا

 هه <و 15

 ءاحوب دقي لق لصأ ملا عطقلاو هىلق 9و لصأتسمل احول عقلا دس اوورسكن م مصخأ همضو

 5< 5*2 مو يد منو -

 هرسف درد رع :ءاطعلب زثتلافو ددعو د افهذدح 90071 3 هوهفاذح هدحع مدح



 0 (ذس) 2 لاذلا فرح# داو ءاملال ضقت

 ١ لاقنو انعّماموي واني زتمامو نوكيا ةذاذبلاو لاك ريقفلا للا لجرل ذبل ارعاا با

 و ةئيهلاّذاتناف رسكلاب ىد عيت ذنبدقو يأ يلا ةنب زلاةموادم كرتوه

 سابللا فعضاوتلا دارة سلا ثرى ريثالا بالاك ةذوذسلاو ذباب رى ةئبهلا

 8 ق<س# < /
 دب ديس م او عارنعهثيدر هتسمخلا لاخر هدفا د

 نحف قافومالعاماذااذي انالق نالفذ لوقت تراب يبلع زوامل

 لغو هقلاس ىأنلئاقلا تيدا فو 56 ملا ورعولأ ناك اامانءاك ل عوأ
 قوم هو هه 5 ق2

 ميعاد امرا ملسو هملعهللا ىل صهيشم ةفضدهنمو ادي يهد

 نيس 8و هنو و ء -

 بالا وتيايامنا ارت ل اولا

 درء < مو

 نما ايه تيرا هيدنرت 5-5 !ىلاءاطن اولاذلاوءانتا

 سدل رهوملا اَدِهلُدَسْلا كلذكو ىمعًاهناقلاذلابمودسءاضقاذههاوقاماف برعلا مالك ٠

 ْن ونلاثادغب و 8 هوداذغبو ا :ودادغي (ذدغب) سافل كدت ىرعد

 اهيفومالسلا هن دمذادغد (نذغ ) مالسلا هنن كمثثود وركذ يبرعم ميم اينا ذغمو

 لجرلاذاءارغلا بيذهتلا عضاوناذا ذانورعوبأب يذبتلا 0 ذدغىفرذفالتخا

 ! سانلا ىلع ىدعت اذوب ىل ارعالا نا رقتثفا اذا

 لعد و عاركرعةريخال ادد را ادع (منق) (هتانتملاءانل الصف

 هملعللدذاختالا نالىاثلا فذفناهلا هوذختادا ر؟لعلاا وذ 1نيذلانا لجو زعهلوقو
 6| د لوتس هناكمنملعفتساوهواضرأن الفذ: ةسا هيوسس ىحو

 بوقعيدشنا لعلاءاف ىعوتلاءانلا تفذخ قب قت مهلوقنمىلوالاءاتلا تفذح

 ولمن ىذلا باَكْلاوانسةهلا نك * انسرحال نامعنان دايز

 مما لصا هنود هم انوكينانرسمارعو حاتود وس

 نيسلا تنك لف تسىفنيسسلا نمءاتلا اولدبأ < انس لعتفاءافئيهىتلا ىلوالاءانتلا ع نم اولدنأ

 امهملع | وئاوم .ومثيدحىفو اهتخانمامنمةدحاو لك لاديازاجْنءّةسومهم ءاتلاو

 لثم عمس عمن زود لاقي ريثالان بالاك اوأهيلعتْدمتلتشوللاك ماسلا
 اح

 ) 3 برعلاناسإ م /



 ىفو لصالاباذك اذذ.هلوق

 (ذَنَا 'لاثلا فرح « هابلاو ةزمهلا لت 1
 فاما نماضوعذا فناكتفني وننلا اّدهَحَتملَتْخا نا وةركتلا مسك اوقكاهدعينيونتلا

 نيتكاسلاءاقتلا دكر ىهانغاذالاذو ةرسكلا نأ ىلعلدي و ريكس: لا لعهسّمؤومللا

 ليقاعأو اهلا فاضم" :يئالبق يذم ىرتالا عيصذا تناو هلوقزيونتلاو ىهامهو

 مزالرغ طقاسف دئنح د ,ربدقتو اهف :رللاا قا دواهفذح مثنحاهلسقدا اراذتالذا رسمنا شفخالا
 د 2

 ماا نبني لوقو فقولا ىلع ةينبملا «اعمالا نمؤكوذا نا ىلع تعجب دق ةعاممبا نا ىرتالأ

 لورا ىذا تيار تح « لع شأن بح ٌتنكام

 ىرحأاذكو اذكثاك دارك د وهو ىذاربك ذستلا شاك انهناالا لسمنوُرا ذا دارأاغا

 || جاظذا موبلا مكعفن نو ل جوزعهلوقو ىذا لاقف لصولا ىفءاملا قل اف فقولا ىرحتلصولا
 +. ةعجارو اذهىف ىلاعتدللا هجر ىلعانأ تلواط جنب! لاق . نوكر تشم باذعلا ىف مكنأ

 لصافال ايندلارادلا ىل: هر الارادلا تناك الهنا دسلا فه ندرك ناك ءدب ىلع ادوع

 ىهف م هيلا رجا كلذلفايتدلا قعقا وهناك رخ الا فعقيام راصد _هفهذهىفامنا امس

 اذه لعف: مناف ايندلا فناكامنا لظلا تقوو علظذا هلوقوهو مسلعلا تق 0100 الل

 هرركوأ موملا نم ملظذا لدبأ هناك هناىلا ىلعوب هلاك امريصبفئشب قلعتمريغ جِلظذا قبهبكت رو

 ب . وذاع ألوق ]وقو هيلع
 ار اا ا ا ه2وةدم علوه لقت

 فل قلاذا ركذو #3 هتلزتلق رلاندعاو

 اذا لاذتحتف نوكناىن يبن ه لاق ذا نولوقي مهريسغ وليذهةغل اًذادلا لاق ىحنالاق

 اهنوكسا اهريسك ايااعرسكينا لان نمنا امك اهدعبنيونملا نوكسوام .وكسا دغللا هذهىف

 نمىكلذ 0 اللا وناراكتتسا زنا ىلأيرهفزع اهد هيرو توكلوا

 | مهلاف ”نيدبسالا هللادابعل بتكهنا ثيدحا ريثالا نبال ةياهنلا (دبسا) هوحنو لحرلا

 | اهفاسرفنودبعب اوناك< منال رفلا ٌةديعاهانعمةسسرافةملكلا لاق نيرا نسمع ولم

 ع 01 ىناجلاف ىرعزالا (ذيهصا)» بسأةيسزافلابسرفلامساوليق
 م و مق س ًَط هل هود د ,

 : ٌكتلاحّتءاسو تتح كر ةدوُسوةكاَدو ادديدمت تدذ (ددب) ( ةدحوملاءابلا لصف )

 ش لاق ةئنهلا هتانرةذادبلا نامالا نسال اسود عمنا لدسعنلا نعد دمحلا ىو

 . | لافوتذاذبهتئهىفو ةئمهل اًذانل جر هنملاقي ةهل اثر الهم لجرلا نوكيناوهقاسكلا

 نبا



 ٠ (ذئا) . 2 لاذلاف رح « ةزمهلالصق *0

 7 لا ل علل 00
 نيا معزوده ل ثم عطقادادويدا (ذنا) لءدلقوهولادلارهظي ممضعيوءانل اقامنومت دفعات

 دهءاه نمل ديذ أ ةزمهنا دب رد

 60 ني نما ده 9

 ذافوةنآمو عقنم د ذاىأةزفشلاىدؤيلاف

 ' ارب يا

 نوكسلا عم مساوهو كطزلا نما عنا لع لرا ةلكذاو ذوذهك ةعطاقذ دودأ ةرغسو

 فَضتلاذاف موقيدي زذاو عاف ديزذاو ديز ماه دا كدح لوقت 5 هدهدو

 بي ٌوذوالاكت نون

 مص ذا تنأو# ًاوةيفاعي اذ و رم كل الطن عكست

 لوقتامعمالا هيىزاجالهناالا ارَللا فورح نهوهو . ذئتللوذ ثمولوقتاك ذنيحدارأ ٍ

 هيلعهقلا ىلصنلا حم سا درصنب سابعا لاق كب . "انقو ى اننا لوقناك كنك ةتآنامذا !ً

 ا بارتلا قوف * 0 ىلملاب ؟رنمريخاب رس 22 0 5-1 2 ْ

 سدنملا مالظلا انعىل فاك و * ىدهلا حتا ٌتوغاطل سك

 نيلخنا تامطا اذا كلعاَقَح #* هلكت الوسارلا ىلع تناامذا

 هداشنا باوصو ىربْنبا لاه هب ريمالا ىلع تدتآامذا < ئرهودلاهدروا تيبلا اًذهوأ|
 00 ظ ا ابملمألو اههفّتن أ لاحىف هقفاو ولان وكحت دقو لاك هاندروااك لوسرلا ىلعّتتأام ذا
 ذا نولوقي ىضمامل فرظذا هدسسنبا :ديز ءاجذا اذكانأ اغيل اوقتسجاولالع ملا الأ
 انهذا ةدسعولاك ةفلخ ضرالا ق عاجلا كمت الملل كيرلا ذاولجو زغهلوقو تاكا
 ةباغبالا همفملكتيالن ا تشر يزعلا نآرقلا نالدد عىل نم مادقا اذهقصحا والاقةدئاز 1
 ىللاعتهتناّن أذا ىف ةخلاوتقولا هانعمو اوغلنوكت فكن تقولااهانعمذاو قملا ىرحت |

 ةل ضرالا ىف ل ءاجفاةكتالملل كب رلاعذا مكشلنا دن الاه هناكسف مهريغو سانلا قل ْ
 ةفاضمذا نوكتن ا اذهل صا غناف ميصذا تناوب وذسا لوقاماولاه .تقولاكلذفىاأ]ا

 ذا تقوف لعافو لعفنماماوريمأدرزذا كدب كو قو رب_ثو ادتبمنماما "هإ_جرلا مف

 ىهولاذلا لع نك اسوهو لخدف نب ونتلا هنمٌصوعذا هلاقاضملا فالف ديز ماقأ||
 : 1 0 لدول 0

 ةرسكلاذلا ىفةرسكلا| هذهتسسلو د تمون ل_.ةفنينك سلا ءاقتلال لاذ ترسسكسف ةنكاس ا

 نوكسو امنوكسلا يف ةرمسكنلاامناواهبلا اعلنقام ةفاضاير حب عضوم ىنذا تناكحح ناو بارعا ١



 اذكماط1ن اذخلاقنهلوق
 بتكب طشكه فو لصالاد

 كد

 (ذخا) لادل| فرح #23 ةزمهأ لت 3

 يآ

 5 م4

 ىرثباه 000 #3 1 ا

 سد سر

 و 3

 كيلا واذا وخلق 2 58 زانمقرمتلا ألو و 3

 - ركل

 7 م 6 دال < 7 لا اه

 3 | ثلا «رخات ان رغشودخاو« ا تيفو يالا

 ت9 27ه 26و ملوددم س س 19و يمس م” هن

 أ اتلاتمرأ هتك ىاالاعتدم و ادك دخت دنتو اذاعامذختالامنالفذتما لاه
 م -ٍ -

 سس © صش سد وه برع سس

 تدخل دهامجأرق 0 اره لعدن َت ثول ل جوزعمقلا لاق ةملص أ اهناكف رحلا ١

 0-20 سو ا

 اروصتمو لاق تاعتفااهلصاو لاك 5 هدعقب هب ساعدك # ىلاتعلا ف دثنأو لاف

 ٠ لاق رجا هملعتذْضتلدي زول ًارقوءالعلا نور عوب!ًارقاهبو سابعا ع نعةءارقلاهذهتححو

© 5 

 ظ فلام هتاف فئاألاب اءوءامللا متفب تذ- “الارق نمو ءاّرقلاًارقيهيومامالا فوهبوتكمكاذكو

 امهادحا تريصف نانرمع عمجافءاملا ىف ءانلا غدد قفّتدخمال ًارقنمثسلا | لاقو باكا

0 5 4 8 7 0 
 ادخاودخاوأعجللاو نمسلاهسفذخأىذلالبالا نم ذخالاو اممئاَّنلا ةهاركت ع دأوءاد

 ديزوأ معاو مش وهنطرد_بف ىتحنللانمرثك ًاذخاوهفادخادخأب رسكلا,لصفلا 00 00-1 3 ا ا ل

 ءاالي ناجع اذ خلا نملاكهنا ءارغاا نعىودو نايا اذبخالا نيل
 وس

 ادخأو لعف ىلع خ أل يصف نونملا هدا نيل نمَدْحتاىذلا لصفل اوهديز وبأ لاك

 _ و ا

 دمرلاذدخالاو ةخآ سابقوتاشلا كاذكو هب هرتعي نونحلا لثمهذخادخأ وهو اذا ريبعبلا
 وى وو 5 - م

 لوالاك ٌدخ[سامقلا اودمرىا بنح لثم دخا هنيعب ذدخا لج 3 اًدَحاهنبعتذخ دقو

 ببؤودوالاف ذخاكدخأتملجرو

 - م ع وو وهم همضوه م

 دمرلا دخلا سك كض غم د هقرطمو همنيعي بويغلا كري

 9 4 و

 ورعوا هريغو تيدوأ برومو نطابملا خاج دعوا مدح هيىذلادخأتسملاو

 اذيعا ا فلوق انيكتسمميصااذا اذخاتدموهضرملاذ دعو وم نالف ميصا لاقي

 || لاذلا نوادي اذكتتذخ هلوقو_ ماطنتاذخ م لاف *ارملاوكشلا كنععدولوقاام



 3 (ذخا) ...: لاذلا فرح +« ةزمهلا لصق

 0 1 2 و هد و 1

 رعاشلا لاك ففطضدقو بتكو باك لثمدخاذاخالا عجبو
 ه9 2 0 د 389م2 هدوو هوو مءد 7

 ١ ا امري 03 ل

 -ٍ - 0 تب 2 - 1 و

 لاقو تسانلا نت اعمل مالا قكتونيك ارلاةذاخالا نكح:وسكاارلا ةذاخالا ىنكن
 9 3 4 ع 7-2 أ ١ 21 3 ع

 ارطممصيديزننئدعلاف م عمج وهو ءاه :ريسغي ذاحالا اوهدسعول !

 ردا نضامو ض ردا نمنوهعلالثمهيف ضاق

 لطخالالافو دخ اذاحالا عجسو

 و همس وو رس ساق” م هم و 269 مث دا ءووؤو < ا

 نوعمدخالا لسسنا نظو #3 تجدقدخالاو انثن سه لظف

 5 5 : 0 : 9 3 عا مع
 هسفئلاهروعذ لحرلا اهذخاب,ضرالاامماك ءاهلانةذاخالااماو هضدازو ورعو ًااضيآ هلاقو

 اسنج نوكي نا ىلوالاو هبفعقجعاملل عّنصم وهوةذاخالا عجذامالا لئقو اهبحواهذختو

 قانوسكا رلا ةذاجالا ىكمهلوقفثددحلاقامسقروك ذمهسشتلاهحوواعجالةذاخالل

 | ثيغلا ةفصقجاخلاثيدح هنمو ملعالاوملانعلا وربكلاوريغصلا بفن أى عيشيدملا

 .. 1 . ع س هو. و 2 ع 7

 ءاهلادداحالاوةداخ الا ةدسءو |لافوداخا 3 اوةذاخا اجتيصاسص الثماو

 ع 1 1 5 نا 5

 د1 .ء ا ا 5 8 1
 ةاطابنمتناكفارأ ب اسأن يضل ثك ماو كدسولا سبا قيمت لاف

 90 ع 3

 : ا ّ 3 قاما
 اهبدننا عفنفءاملا تكسمتاذاخا اههفتناكو ريثكلابشعلاو الكلا تتينأفءاملا تانقةسط

 ل ا 0 َع - و 1

 تدنتالو ءام كا ستالن اعبق ىهاسغنا ى رخأاهنمّةئئاطباصأواوعرواوقسو اهنماو رشق سانلا
 م و

 ايارلد .معف 1 و لعو لعفديهّلا تعب ام هع ”وهتنانيدفمشفن ملم كاذكو 3

 ىلعهر كة مسل مامن ختاما ردا تاذاالا هيل يرانا قدم

 ءاملا اهيلعّسسش الو اهف]مرال# رن نموا ى مو عاق عج ناعبقلا 9 ةذاخلاةدحاولا# ةيراشلا

 ىااذكُلعْميَدَحأو ها هاملاكسمتالو”الكلا تننت الىهكماملا كسار اهئاوتس

 اه ردجاو ع ئذلا لعفلا 2 ذومىلعافلا عسا عض وبال تلا لاعفالا نم هل وبدس دنع ى هو لسعح

 لاك: اهنملزنم ىف تلم ٌلكذخ أ رمقلا نالرمقلا لزانمذْشتالا موتو ةديىااذكىذّخسأو



 مهدخأو مهذخاهلوقو
 لصالاب اذك لا نورسكي

 ندواوبهذو سوماقل او

 ةزمهلارسسكم مهذخازخأ

 اهصنولاذلا عفرو اهحتفو
 ىيعم هأ

 اذكخملاداجو الا تكلوهلوق

 سوماقلا حرش ول صالاب
 دعم مأ داسحالا

 (ذخا) لاذلا نرخ 3 ةزمهلا لصف 4

٠ 2 

 اتم و فلالات حيف تئسناو لاذلانومشي والا نورسكيرهذ او مهدخاَذَح

9:7 

 مهثيسو مهد امدح يأ مهْدْخا دخن مولاف نمو يشمل

 اني دهوانلك شوا زوانقئال-خىأف لالارسكمان ْذْخاَسْدٌخالانمتنكول لوقت ب رعل او

 ىلارعالا نءاهدشنأ هلوق وأ

 لفاس ل فسأ داجوالا اهنكلو *« مذ اباد انمنكو لذ

 دقثددحلا ىو هريسغ كاذ لقي )مكمل ع اهانددر ةمكلب اك ردأى أك ذخلانذخ لاقف ةرمسش

 ةىقرمضلا,ةذخالاوءاملناو 00 مهلزانماولزنىأ متاح 6

 تلاقو هافرهذخلاو ذمخاتلا نملاج رلاءاسنل ابد 5 :زرخو رعاك اه ورمل دخت

 ٌتْدَح آت ناكدقامنال # ,رس ىلعهبلا قيس لحجر ولقد قوا ص صاهاخأ ىيتوداعلا مص تح

 ىثاملا اوىئاسلا وبك ارلا هل بكا زئاوىثاملا واس اودعاقلا واقل هنع

 1 اال يصف مالكم ًءاقلاودعاقلاو
 وى 6و

 لمحاو هن همس عاق نيبام * هليلخداو اوس مصىأر دقلو

 و ه و

 | لا دكار طا وحريم نعول هيل

 ع

 "0 كرس انا علا عتساارثك الجخ انا لادباوةزمهلا نيب ضدمنالا

 7 4 ةوءوم <

 ضعينادزبملا حو ١ ربأ هبلعتدعل عر ودي ذختاولاف لعفي لعفهنماو:بفةءلصأ

 . اكمال ودب انيس نانلاىدح ا نمل دبيفاضرشاديراضرأ القدم لوقي علا

707 

 1  يسووط يم 00

3 8 2 1 0 5 

 0 هو ذاخالا كلذكو هلقتل اسال هذ ضم ةقالاو

 هلال ناذخألا عسجلاو اسننل وما ةيمكت رد اهلا او :تناطاسلا اهنا

 25 ردغلاذامالاو اساسا غمباو نضوملاةئدهكهنرفسامثَدْخالاوخالاوامانأ

 ذاخا عبجلاو نيدغلاكهىنةذاشالاو ىعجمداخالاوذاحالا لقو ردانئاخآ عسجلا ند ازكانالا



 (ذخأ)  لاذاافرح #* ةزمهلالصف

 ذاخاتول للا ليد:اوقبركعل ارسسفو ه.لعناك امىلا ىأ هركعىلا نالف عج رلاقب اهفطعىأ

 رداونلا فو اهديعي ماهم فتن, واهملح نملاهحاصاهريعب ةقانلا ىهو ةعشم عجم منلا

 اذك ملاةأسهاتءاج هلوق |٠ لجسد اهنعهننا ىضرةشئاعملاةأسهاتءاجثيدحلا فو اهفاقث ىهوابضيشمةفلا هاا
 حزشف ىذلاو لصالاب هو سو هزه و 2

 ها دقت لاقذسوماقلا | تلافرخاثيدحفو ت0 رخ [ثيدح فو
 رع | مم و سمو ||[

 تنكو ءاسنلا نمر عر غ نع َنهحاو زارحاو لان كالا منت لاف ىلج واهل

 ةأرلا لات تأذخأتلاو هفاهاتنذأ كاذلف اهنعدتلاىذرةشئاعلعت لواهجو زنعلجبابا||
 وس مودم هو 0 0 : 1 : 1 0

 ل هدا ةنال_ةللاقد رسلان معو كلذو اهرب عام نماهستو زوم ىلا

 اذا نالفّدخ دقو ريس اللليقدهنمو اذا ةرحاببلا هيد ادقو ءاسنلا نعلاحرلا :

 مهورسُ العا ًأهلئاوهانعم مهوذخيو مهومتدجو ث مح نيكرم ثلا اواتق ا ىلاعتهلوقهنمو رسأ

' 00 1 

 مهبذكي وهف موق ىلع وادق موا دع هذخايىذلاوهو نسا دبَح * نم بدك أءارفل '

 دخأ هنا ثددحلاىو ىبلةأرملاةَدخالاو ريسالادبخالاو ذوخأملادبخالاو هد

 ةدحالاو ريمالادشألاو ريما مخ لاف نست 0
 1 اوكيه 0 0 ا 7 5

 هيندنانذت الك ةزيزعلاليزتتلافو هبقاعتذخاًومهنديهذخاو دافئ نمسصتغاام||| 100 : يو م طل ااا

 ىغتساف باذعلاءاهتذخ أ ىأاهتذخأ م ةملاط ىهواهل ٌثلمأة مرق نمنب اكو لجو زعهلوقو

 امش كل ذنم باصأ نمي دحلا فو باذعلاءكزواعتسي وهلوقفمركذ مدل نع
 00 و

 اوك مميديأ ىعاوذخ أن او هببقوعو هيلع ىزوجو سبح ىأ هبنذبنالفدخأ لاقي هبَدخَأ

86 

 لحوزعهلوقو 52000 يرباع هتعنم اذا نالفدي ىلع تذخأ لاش

 هدخاك م ذبخاو هواّتقيفهنماونكستسل هانعم حاجزا لاك ردا يلولط تلا 00

 واحلا نو داو لوقت ةيماعلاو اومسك اهيسانلاهتلاذخاًويولوزيزعلا ل يزتتلا فو :.

 اهيليامى احد ادام ,دكمالفلوو هذخاذخأامو ٌراجلاَنهذو هَدْحاَدَحأام 3

 هءلع يب وامدخأي ل ىأ ردكلٍدٌدَكاوماشلا مالو يح وهاد

 ١ نمو نالفون.تهذو هتشسمحان فت اكو هالاوام ءارقلالاكو 9 القتالو ةريسلا نسح نم

2 
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 ا( يرلا ورلد سب (
 (( ةعملالاذلا ف رح)

 ءاظلا وةهعملالاذلاو ةشلثملاءاثلا و ةيوثللا فورحلاوةر وهنا فورملا نم فرح ةهعملا لاذلا

 دحاو زيحىفةهعملا

 هذ ءيثلاتذخأ لوانتلااضي وهو ءاطعلا فالخذخالا 40 2» ةزمهلا لصف )

 وحلف تيصأل ذو مسالارسكلاددخالاو انتا نشل هلوا'تاذيطا

0 102 30210 0 

 | ثان رمه تعمجا املفهدسن الاف اضع امه وةذف نيتزمهلااواقثتسا مهناالاذخوأ ءاصأ و

 ةدئارلا ةزمهلا نعغتساف نكاسلالازف ةملصالا ةزمسهلا تفذ_> ةملكلا لامعتسارثكو

 للقمف كلذءاسشاو سعأو لك ؟نمرمالا فلولا كاذكوذخوأ لسقف 6

50- 

 ىشعالال اه دخالا نملاعفتذاخأتلاو ىنعتيماطخلاذ خو ماطملاذح
 دس هر ومصر

 ملاذا انور ليد #* ركع ل دعم 0

 ملاذا يا 5 ارك 3 دعم تدل

 ىا
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